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Amendamentul 24
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia ar trebui să aibă un rol în 
monitorizarea economiilor statelor membre 
și a UEM și, în special, să informeze în 
mod regulat Consiliul în legătură cu 
progresele statelor membre în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor lor în 
temeiul UEM.

(2) Comisia ar trebui să aibă un rol în 
monitorizarea economiilor statelor membre 
și ale regiunilor statelor membre, precum 
și a UEM și ar trebui, în special, să 
informeze în mod regulat Consiliul în 
legătură cu progresele statelor membre și 
ale regiunilor statelor membre care dețin 
competențe fiscale și legislative în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor lor în 
temeiul UEM.

Or. en

Amendamentul 25
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia ar trebui să utilizeze agregate 
de conturi naționale pentru calculele 
administrative ale Uniunii și, în special, 
pentru calculele bugetare.

(4) Comisia ar trebui să utilizeze agregate 
de conturi naționale și regionale pentru 
calculele administrative ale Uniunii și, în 
special, pentru calculele bugetare.

Or. en

Amendamentul 26
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În scopul de a crea conturi 
economice de mediu sub formă de 
conturi-satelit ale SEC 95, Regulamentul 
(UE) nr. 691/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 6 iulie 
2011 privind conturile economice de 
mediu europene a stabilit un cadru 
comun pentru colectarea, compilarea, 
transmiterea și evaluarea conturilor 
economice de mediu europene1.
________________
1 JO L 192, 22.7.2011, p. 1.

Or. ro

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul conturilor de mediu și sociale 
ar trebui să se acorde atenție Comunicării
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, din 20 august 2009, intitulată 
„Dincolo de PIB: măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare”. Prin urmare, ar 
putea fi necesare alte studii metodologice 
și teste privind datele.

(9) În cazul conturilor de mediu și sociale 
ar trebui să se țină seama pe deplin de 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu, din 20 august 2009, 
intitulată „Dincolo de PIB: măsurarea 
progreselor într-o lume în schimbare”. Ar 
putea fi necesare alte studii metodologice 
și teste privind datele, dar există suficiente 
dovezi privind necesitatea de a acționa 
rapid în vederea depășirii deficiențelor 
existente în conceptul de PIB, precum și 
instrumente disponibile pentru a face 
acest lucru. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului, 
până în iulie 2013, o comunicare 
actualizată intitulată „Dincolo de PIB”, 
însoțită de un plan de acțiune care să se 
concentreze pe propuneri legislative 
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concrete urmând a fi prezentate până în 
iulie 2014.

Or. en

Amendamentul 28
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul conturilor de mediu și sociale 
ar trebui să se acorde atenție Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, din 20 august 2009, intitulată 
„Dincolo de PIB: măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare”. Prin urmare, ar 
putea fi necesare alte studii metodologice 
și teste privind datele.

(9) În cazul conturilor de mediu și sociale 
ar trebui să se acorde atenție, de asemenea, 
și Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu, din 20 august 2009, 
intitulată „Dincolo de PIB: măsurarea 
progreselor într-o lume în schimbare”. Prin 
urmare, ar putea fi necesare alte studii 
metodologice și teste privind datele.

Or. ro

Amendamentul 29
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul conturilor de mediu și sociale 
ar trebui să se acorde atenție Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, din 20 august 2009, intitulată 
„Dincolo de PIB: măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare”. Prin urmare, ar 
putea fi necesare alte studii metodologice 
și teste privind datele.

(9) În cazul conturilor de mediu și sociale 
ar trebui să se acorde atenție Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, din 20 august 2009, intitulată 
„Dincolo de PIB: măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare”. Sunt necesare 
alte studii metodologice și teste privind 
datele, în special pentru a ține seama în 
mod mai eficient de schimbările care au 
afectat productivitatea în sectorul public, 
asigurând integrarea conturilor de mediu 
cu conturile economice și lărgind sfera de
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cuprindere a acestora prin adăugarea de 
conturi privind aspectele sociale.

Or. en

Amendamentul 30
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Ar trebui studiată posibilitatea 
aplicării unor metode noi de colectare a 
datelor, care să permită colectarea 
automată și în timp real.

Or. en

Amendamentul 31
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS), 
toate statisticile statelor membre transmise 
Comisiei care sunt împărțite pe unități 
teritoriale ar trebui să utilizeze clasificarea 
NUTS. Prin urmare, pentru a stabili 
statistici regionale comparabile, unitățile 
teritoriale ar trebui definite în conformitate 
cu clasificarea NUTS.

(12) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS), 
toate statisticile statelor membre transmise 
Comisiei care sunt împărțite pe unități 
teritoriale ar trebui să utilizeze clasificarea 
NUTS. Prin urmare, pentru a stabili 
statistici regionale comparabile, unitățile 
teritoriale ar trebui definite în conformitate 
cu clasificarea NUTS. Clasificarea NUTS 
trebuie actualizată înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Importanța conturilor regionale în 
statele membre cu administrații publice 
autonome sau regionale este recunoscută, 
precum și necesitatea de a spori 
transparența la nivel regional. Ar trebui 
să se realizeze un studiu mai aprofundat 
în ceea ce privește fezabilitatea colectării 
datelor de către Eurostat la nivelul NUTS 
2, prin intermediul unei analize detaliate 
costuri-beneficii.

Or. en

Amendamentul 33
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a garanta și a spori 
transparența conturilor publice, 
monitorizarea UE ar trebui să devină mai 
eficientă, nu în ultimul rând în vederea 
instituirii de noi instrumente pentru a 
aborda criza datoriilor.

Or. it

Amendamentul 34
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) A fost instituit un grup operativ care 
să aprofundeze subiectul tratamentului 
serviciilor de intermediere financiară 
indirect măsurate (SIFIM) în conturile 
naționale. Ținând cont de constatările 
grupului operativ, ar putea fi necesar să se 
modifice metodologia de calcul și alocare a 
SIFIM, prin intermediul unui act delegat, 
înainte de sfârșitul anului 2012, în scopul 
de a oferi rezultate mai fiabile.

(13) A fost instituit un grup operativ care 
să aprofundeze subiectul tratamentului 
serviciilor de intermediere financiară 
indirect măsurate (SIFIM) în conturile 
naționale și regionale. Ținând cont de 
constatările grupului operativ, ar putea fi 
necesar să se modifice metodologia de 
calcul și alocare a SIFIM, prin intermediul 
unui act delegat, înainte de sfârșitul anului 
2012, în scopul de a oferi rezultate mai 
fiabile.

Or. en

Amendamentul 35
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) A fost instituit un grup operativ care 
să aprofundeze subiectul tratamentului 
serviciilor de intermediere financiară 
indirect măsurate (SIFIM) în conturile 
naționale. Ținând cont de constatările 
grupului operativ, ar putea fi necesar să se 
modifice metodologia de calcul și alocare a 
SIFIM, prin intermediul unui act delegat, 
înainte de sfârșitul anului 2012, în scopul 
de a oferi rezultate mai fiabile.

(13) A fost instituit un grup operativ care 
să aprofundeze subiectul tratamentului 
serviciilor de intermediere financiară 
indirect măsurate (SIFIM) în conturile 
naționale. Ținând cont de constatările 
grupului operativ, este necesar să se 
modifice metodologia de calcul și alocare a 
SIFIM prin integrarea unei metode 
ajustate la risc care să reflecte în mod 
adecvat costul viitor estimat al riscului 
realizat, prin intermediul unui act delegat, 
înainte de sfârșitul anului 2012, în scopul 
de a oferi rezultate mai fiabile.

Or. en
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Justificare

În prezent, se consideră că instituțiile financiare produc venituri prin deținerea de active cu 
grad de risc, care vor genera profituri mai mari. Aceste venituri sunt considerate a fi valoare 
adăugată, chiar dacă reprezintă doar costul viitor estimat al riscurilor. Astfel, este necesar să 
se folosească ajustarea la risc bazată pe costul viitor estimat al riscului REALIZAT pentru a 
ilustra contribuția directă REALĂ la PIB.

Amendamentul 36
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Norma actuală, conform căreia 
întreprinderile din sectorul public sunt 
considerate a fi în „proprietate privată” 
dacă peste 50 % din costurile lor sunt 
acoperite de vânzări, poate avea drept 
rezultat furnizarea de statistici inexacte și 
nereprezentative de către administrațiile 
publice. Prin urmare, acest prag ar trebui 
să fie ridicat la 100 % pentru a evita 
instabilitatea informațiilor statistice, 
decalajele mari în raportarea deficitului 
public sau a datoriei publice și 
manipularea datelor.

Or. en

Amendamentul 37
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cheltuielile cu cercetarea și 
dezvoltarea au natura unor investiții și, prin 
urmare, ar trebui înregistrate ca formare de 
capital fix. Cu toate acestea, este necesar ca 

(14) Cheltuielile cu cercetarea și 
dezvoltarea, cu condiția să fie utilizate 
pentru achiziția sau producția de bunuri 
economice, au natura unor investiții și, prin
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formatul datelor care trebuie înregistrate ca 
formare de capital fix să fie specificat prin 
intermediul unui act delegat, atunci când se 
va atinge un nivel suficient de încredere în 
legătură cu fiabilitatea datelor în urma unui 
exercițiu de testare bazat pe elaborarea 
unor tabele suplimentare.

urmare, ar trebui înregistrate ca formare de 
capital fix. Cu toate acestea, este necesar ca 
formatul datelor care trebuie înregistrate ca 
formare de capital fix să fie specificat prin 
intermediul unui act delegat, atunci când se 
va atinge un nivel suficient de încredere în 
legătură cu fiabilitatea datelor în urma unui 
exercițiu de testare bazat pe elaborarea 
unor tabele suplimentare.

Or. de

Amendamentul 38
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Cheltuielile militare ale statelor 
membre nu pot fi considerate, prin natura 
lor, investiții în sensul clasic al cuvântului 
și, prin urmare, nu ar trebui înregistrate 
ca formare de capital fix, ci ar trebui să 
fie înregistrate în continuare drept 
cheltuieli operaționale normale.

Or. de

Justificare

Înregistrarea cheltuielilor militare exclusiv ca formare de capital fix nu este doar foarte 
problematică din punct de vedere etic, ci ar reprezenta, de asemenea, un stimulent statistic de 
a investi sume exorbitante din banii publici în scopuri militare, pentru a spori PIB-ul. 
Raportat la nivelul actual al cheltuielilor militare, această schimbare ar însemna o majorare 
a PIB cuprinsă între 0,1 % (Ungaria) și 1 % (Bulgaria). Această abordare ar contrazice 
dezvoltarea pașnică a UE.

Amendamentul 39
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Există necesitatea de a continua 
studiile și eforturile, în special în privința 
aspectelor legate de PIB și dincolo de 
acesta, precum și de Europa 2020, cu 
scopul de a elabora o modalitate mai 
cuprinzătoare de măsurare a bunăstării și a 
progresului, în sprijinul promovării unei 
economii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii. Aceste studii și eforturi vor 
îmbunătăți și mai mult disponibilitatea, 
transmiterea și calitatea datelor, pentru a 
consolida metodologiile, realizând astfel 
pregătirea pentru evoluțiile viitoare.

(15) Există necesitatea de a desfășura 
studii și de a acționa rapid, în special în 
privința aspectelor legate de PIB și dincolo 
de acesta, precum și de Europa 2020, cu 
scopul de a elabora o modalitate mai 
cuprinzătoare de măsurare a bunăstării și a 
progresului, în sprijinul promovării unei 
economii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, luând în considerare pe deplin 
efectele externe asupra mediului și 
inegalitățile sociale și depunând eforturi 
pentru remedierea acestora. Astfel de
studii și eforturi vor îmbunătăți și mai mult 
disponibilitatea, transmiterea și calitatea 
datelor, pentru a consolida metodologiile, 
realizând astfel pregătirea pentru evoluțiile 
viitoare. Datele referitoare la conturile 
naționale și regionale ar trebui privite ca 
un element necesar pentru realizarea 
obiectivelor menționate.

Or. en

Amendamentul 40
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Există necesitatea de a continua 
studiile și eforturile, în special în privința 
aspectelor legate de PIB și dincolo de 
acesta, precum și de Europa 2020, cu 
scopul de a elabora o modalitate mai 
cuprinzătoare de măsurare a bunăstării și a 
progresului, în sprijinul promovării unei 
economii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii. Aceste studii și eforturi vor 
îmbunătăți și mai mult disponibilitatea, 

(15) Există necesitatea de a continua 
studiile și eforturile, în special în privința 
aspectelor legate de PIB și dincolo de 
acesta, precum și de Europa 2020, cu 
scopul de a elabora o modalitate mai 
cuprinzătoare de măsurare a bunăstării și a 
progresului, în sprijinul promovării unei 
economii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, luând în considerare aspectele 
de mediu și aspectele sociale. Aceste studii 
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transmiterea și calitatea datelor, pentru a 
consolida metodologiile, realizând astfel 
pregătirea pentru evoluțiile viitoare.

și eforturi vor îmbunătăți și mai mult 
disponibilitatea, transmiterea și calitatea 
datelor, pentru a consolida metodologiile, 
realizând astfel pregătirea pentru evoluțiile 
viitoare. Datele referitoare la conturile 
naționale și regionale ar trebui privite ca 
un element necesar pentru realizarea 
obiectivelor menționate.

Or. en

Amendamentul 41
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Cadrul pentru analiză și politici din 
anexa A trebuie să includă 
interdependențele dintre regiuni în 
analiza interdependențelor dintre 
economiile statelor membre.

Or. en

Amendamentul 42
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Anexa A cuprinde: teritorializarea 
la nivel regional a cheltuielilor 
administrațiilor centrale; date referitoare 
la dezechilibrele fiscale regionale 
(folosind metoda fluxului monetar) 
pentru regiunile de nivel NUTS 1 și 2 cu 
competențe fiscale și legislative, precum și 
date regionale referitoare la raportul 
dintre stocul de capital public și cel privat.  
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Or. en

Amendamentul 43
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece punerea în aplicare a 
prezentului regulament ar putea necesita 
adaptări majore ale sistemelor statistice 
naționale, Comisia poate acorda derogări 
statelor membre.

(17) Deoarece punerea în aplicare a 
prezentului regulament ar putea necesita 
adaptări majore ale sistemelor statistice 
naționale, Comisia ar trebui să ofere 
expertiza și resursele necesare pentru a 
sprijini statele membre care nu dispun de 
resurse suficiente sau care trebuie să 
depășească obstacole metodologice 
majore. Comisia poate acorda derogări 
statelor membre. Totuși, aceste derogări ar 
trebui să aibă un caracter temporar și să 
fie supuse unui proces regulat de 
revizuire.

Or. en

Amendamentul 44
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece punerea în aplicare a 
prezentului regulament ar putea necesita 
adaptări majore ale sistemelor statistice 
naționale, Comisia poate acorda derogări 
statelor membre.

(17) Deoarece punerea în aplicare a 
prezentului regulament ar putea necesita 
adaptări majore ale sistemelor statistice 
naționale, Comisia poate acorda derogări 
statelor membre; astfel de derogări se vor 
aplica doar în cazul statelor membre al 
căror buget este insuficient pentru a 
suporta costul adaptărilor respective.

Or. en
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Amendamentul 45
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o metodologie (anexa A) privind 
standardele, definițiile, clasificările și 
normele contabile comune, destinate 
utilizării pentru elaborarea conturilor și a 
tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile 
Uniunii, împreună cu rezultatele cerute la 
articolul 3;

(a) o metodologie (anexa A) privind 
standardele, definițiile, clasificările și 
normele contabile comune, destinate 
utilizării pentru elaborarea conturilor și a 
tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile 
Uniunii, împreună cu rezultatele cerute la 
articolul 3; anexa A este modificată de 
către Comisie pentru a introduce cerințele 
suplimentare necesare și factorii pentru 
analiza economică;

Or. en

Amendamentul 46
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolele 7, 8 și 9, modificări ale 
metodologiei SEC 2010 care urmăresc să 
clarifice și să amelioreze conținutul 
acesteia, cu condiția ca acestea să nu 
modifice conceptele sale de bază, să nu 
necesite resurse suplimentare pentru 
punerea în aplicare și să nu conducă la o 
creștere a resurselor proprii.

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolele 7, 8 și 9, modificări ale 
metodologiei SEC 2010 care urmăresc să 
clarifice și să amelioreze conținutul 
acesteia, cu condiția ca acestea să nu 
modifice conceptele sale de bază, să nu 
necesite resurse suplimentare pentru 
punerea în aplicare și să nu conducă la o 
creștere a resurselor proprii. Pentru 
pregătirea proiectelor de acte delegate, 
Comisia cooperează îndeaproape cu 
Banca Centrală Europeană.

Or. lt
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Amendamentul 47
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor dubii cu privire la 
punerea în aplicare corectă a normelor 
contabile SEC 2010, statul membru în 
cauză solicită clarificări Comisiei 
(Eurostat). Comisia (Eurostat) examinează 
cu promptitudine aspectul respectiv și 
comunică statului membru în cauză decizia 
sa cu privire la clarificarea solicitată.

(3) În cazul unor neclarități cu privire la 
punerea în aplicare corectă a normelor 
contabile SEC 2010, statul membru în 
cauză solicită clarificări Comisiei 
(Eurostat). Comisia (Eurostat) examinează 
cu promptitudine solicitarea respectivă și 
comunică  de îndată statului membru în 
cauză decizia sa cu privire la clarificarea 
solicitată.

Or. ro

Amendamentul 48
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre efectuează calculul și 
alocarea serviciilor de intermediere 
financiară indirect măsurate (SIFIM) în 
conturile naționale în conformitate cu 
metodologia descrisă în anexa A. Comisia 
poate stabili, înainte de sfârșitul anului 
2012, prin acte delegate în conformitate cu 
articolele 7, 8 și 9, metodologia de calcul și 
alocare a SIFIM.

(4) Statele membre efectuează calculul și 
alocarea serviciilor de intermediere 
financiară indirect măsurate (SIFIM) în 
conturile naționale în conformitate cu 
metodologia descrisă în anexa A. Comisia 
stabilește, înainte de sfârșitul anului 2012, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolele 7, 8 și 9, metodologia de calcul și 
alocare a SIFIM, incluzând o metodă 
ajustată la risc care reflectă în mod 
adecvat costul viitor estimat al riscului 
realizat.

Or. en
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Justificare

În prezent, se consideră că instituțiile financiare produc valoare prin deținerea de active cu 
grad de risc, care vor genera venituri mai mari. Aceste venituri sunt considerate a fi valoare 
adăugată, chiar dacă reprezintă doar costul viitor estimat al riscurilor. Astfel, este necesar să 
se folosească ajustarea la risc bazată pe costul viitor estimat al riscului REALIZAT pentru a 
ilustra contribuția directă REALĂ la PIB.

Amendamentul 49
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre efectuează calculul și 
alocarea serviciilor de intermediere 
financiară indirect măsurate (SIFIM) în 
conturile naționale în conformitate cu 
metodologia descrisă în anexa A. Comisia 
poate stabili, înainte de sfârșitul anului 
2012, prin acte delegate în conformitate cu 
articolele 7, 8 și 9, metodologia de calcul și 
alocare a SIFIM.

(4) Statele membre efectuează calculul și 
alocarea serviciilor de intermediere 
financiară indirect măsurate (SIFIM) în 
conturile naționale și regionale în 
conformitate cu metodologia descrisă în 
anexa A. Comisia poate stabili, înainte de 
sfârșitul anului 2012, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 7, 8 și 9, 
metodologia de calcul și alocare a SIFIM.

Or. en

Amendamentul 50
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea 
se înregistrează, de către statele membre, 
ca formare de capital fix. Comisia poate 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolele 7, 8 și 9, pentru a asigura 
fiabilitatea datelor care trebuie înregistrate 
ca formare de capital fix. Aceste acte 
delegate specifică formatul datelor 

(5) Cheltuielile cu cercetarea și 
dezvoltarea, cu condiția să fie utilizate 
pentru achiziția sau producția de bunuri 
economice, se înregistrează, de către 
statele membre, ca formare de capital fix. 
Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolele 7, 8 și 9, pentru a 
asigura fiabilitatea datelor care trebuie 
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respective. înregistrate ca formare de capital fix. 
Aceste acte delegate specifică formatul 
datelor respective.

Or. de

Amendamentul 51
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cheltuielile militare ale statelor 
membre se înregistrează drept cheltuieli 
operaționale normale.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 52
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este necesar și pentru a contribui la 
asigurarea conformității cu prezentul 
regulament, Comisia ar trebui să ofere 
expertiza și resursele necesare pentru a 
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sprijini statele membre care nu dispun de 
resurse suficiente sau care trebuie să 
depășească obstacole metodologice 
majore.

Or. en

Amendamentul 53
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia acordă o derogare 
temporară în temeiul alineatului (1) 
numai dacă este evident că resursele 
disponibile sunt insuficiente sau dacă 
există obstacole metodologice importante. 
Derogarea se acordă numai pe o perioadă 
care să permită statului membru în cauză 
să elimine obstacolele legate de 
insuficiența resurselor sau de 
metodologie. Comisia oferă expertiza și 
resursele necesare pentru a sprijini statul 
membru în cauză. Comisia refuză 
acordarea unei derogări dacă acest lucru 
ar afecta în mod disproporționat 
exactitatea datelor la nivel global. 
Proporția pe care o ocupă PIB-ul statului 
membru în cauză în cadrul Uniunii sau al 
zonei euro nu constituie o justificare 
pentru acordarea unei derogări.

Or. en

Amendamentul 54
Edward Scicluna

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Actele delegate nu se utilizează în 
ceea ce privește informațiile statistice 
produse în procesul de punere în aplicare 
a procedurii aplicabile deficitelor excesive 
sau a procedurilor aplicabile 
dezechilibrelor macroeconomice.   

Or. en

Amendamentul 55
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, perioada menționată anterior 
se prelungește cu două luni.

La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, perioada menționată anterior 
se prelungește cu încă două luni.

Or. ro

Amendamentul 56
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 1 – punctul 1.18 – litera b – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. rolul administrațiilor publice și poziția 
financiară a acestora;

2. rolul administrațiilor publice și poziția 
financiară a acestora, în scopul analizării 
veniturilor, cheltuielilor și îndatorării pe 
plan național și regional până la nivelul 
NUTS 2;

Or. it
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Amendamentul 57
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 1 – punctul 1.18 – litera b – subpunctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. teritorializarea la nivel regional a 
cheltuielilor administrațiilor centrale;

Or. en

Amendamentul 58
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 1 – punctul 1.18 – litera b – subpunctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. datele regionale referitoare la raportul 
dintre capital public subscris și capitalul 
privat subscris;  

Or. en

Amendamentul 59
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 1 – punctul 1.18 – litera d – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. analiza interdependențelor între 
economiile UE;

2. analiza interdependențelor între 
economiile UE, ținând seama de statele 
membre și de regiunile acestora, în 
special în cazul în care regiunile 
respective dețin competențe legislative și 
fiscale;

Or. en
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Amendamentul 60
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 1 – punctul 1.18 – litera d – subpunctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. datele referitoare la dezechilibrele 
fiscale regionale (folosind metoda 
fluxului monetar) pentru regiunile de 
nivel NUTS 1 și 2 cu competențe fiscale și 
legislative.  

Or. en

Amendamentul 61
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 13 – punctul 13.04 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile regionale includ același set de 
conturi ca și conturile naționale, în sensul 
că evidențiază structurile, evoluțiile și 
diferențele economice regionale. 
Problemele conceptuale și de măsurare au 
drept consecință obținerea unui set de 
conturi pentru regiuni care sunt mai 
limitate în privința gradului de acoperire și 
de detaliere decât conturile naționale.

Conturile regionale includ același set de 
conturi ca și conturile naționale, în sensul 
că evidențiază structurile, evoluțiile și 
diferențele economice regionale. 
Problemele conceptuale și de măsurare au 
drept consecință obținerea unui set de 
conturi pentru regiuni care sunt mai 
limitate în privința gradului de acoperire și 
de detaliere decât conturile naționale. 
Având în vedere amploarea cheltuielilor 
publice de la nivel regional, trebuie să se 
furnizeze cifre detaliate referitoare la 
cheltuielile efectuate în regiuni până la 
nivelul NUTS 2, în vederea asigurării 
unei transparențe sporite cu privire la 
utilizarea banilor publici.

Or. it
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Amendamentul 62
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 13 – punctul 13.08

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile regionale sunt elaborate pe baza
datelor regionale colectate direct și a 
datelor naționale cu defalcări regionale 
bazate pe ipoteze. Cu cât mai complete 
sunt datele colectate direct, cu atât mai 
puțin se va recurge la ipoteze. Lipsa de 
informații regionale suficient de complete, 
actuale și fiabile impune recurgerea la 
ipoteze pentru elaborarea conturilor 
regionale. Aceasta presupune că unele 
diferențe existente între regiuni nu se 
reflectă neapărat în conturile regionale.

Conturile regionale sunt elaborate pe baza 
datelor regionale colectate direct și, în 
cazul în care se aplică derogări speciale, a 
datelor naționale cu defalcări regionale 
bazate pe ipoteze. Cu cât mai complete 
sunt datele colectate direct, cu atât mai 
puțin se va recurge la ipoteze. Lipsa de 
informații regionale suficient de complete, 
actuale și fiabile impune recurgerea la 
ipoteze pentru elaborarea conturilor 
regionale. Aceasta presupune că unele 
diferențe existente între regiuni nu se 
reflectă neapărat în conturile regionale.

Or. it

Amendamentul 63
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 1 – rândurile 2, 801, 27 și 28

Textul propus de Comisie

2 Agregatele principale ale administrațiilor publice - date anuale 3/9 începând cu 
anul 1995

801 Conturi nefinanciare, pe sectoare - date trimestriale 85 de zile
începând cu 
T1 al anului 

1999

27 Conturile financiare ale administrațiilor publice - date trimestriale 85 de zile
începând cu 
T1 al anului 

1999

28 Datoria publică - date trimestriale 3
începând cu 
T1 al anului 

2000
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Amendamentul

2 Agregatele principale ale administrațiilor publice - date anuale

3 /9 sau, cel puțin pentru 
statele membre ale zonei 
euro, 85 de zile și 82 de 
zile începând din 2017.

începând cu 
anul 1995

801 Conturi nefinanciare, pe sectoare - date trimestriale

85 de zile și, cel puțin 
pentru statele membre ale 

zonei euro, 82 de zile 
începând din 2017.

începând cu 
T1 al anului 

1999

27 Conturile financiare ale administrațiilor publice - date trimestriale

85 de zile și, cel puțin 
pentru statele membre ale 

zonei euro, 82 de zile 
începând din 2017.

începând cu 
T1 al anului 

1999

28 Datoria publică - date trimestriale

3 sau, cel puțin pentru 
statele membre ale zonei 
euro, 85 de zile și 82 de 
zile începând din 2017.

începând cu 
T1 al anului 

2000

Or. en

Justificare

BCE a solicitat un termen-limită mai scurt pentru furnizarea informațiilor către guvernatorii 
BCE. Dar reducerea termenelor pentru aceste statistici ar putea compromite calitatea 
informațiilor, în special dacă acestea sunt elaborate într-un mod integrat. De asemenea, 
crearea posibilității de a furniza datele subiacente ar constitui o sarcină suplimentară 
substanțială din punct de vedere al costurilor. Întrucât BCE are nevoie de aceste informații 
doar în legătură cu statele membre ale zonei euro, termenul de raportare pentru celelalte 
state membre ar trebui să rămână același, până când se vor putea evalua în mod mai eficient 
beneficiile raportării în avans în raport cu scăderea fiabilității și creșterea costurilor legate 
de conformitate.


