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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската система от национални и регионални сметки в 
Европейския съюз
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0774),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0010/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от 19.5.2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по регионално развитие (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За осъществяването на мониторинг 
на икономиките на държавите-членки и 
на икономическия и паричен съюз
(наричан по-нататък „ИПС“) е 
необходимо наличието на съпоставима, 

(1) За разработването на политика на 
Съюза и осъществяването на 
мониторинг на икономиките на 
държавите-членки и на икономическия 
и паричен съюз (наричан по-нататък

                                               
1 ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3.
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актуална и надеждна информация за 
структурата и развитието в областта на 
икономиката на всяка държава-членка 
или регион.

„ИПС“) е необходимо наличието на 
съпоставима, актуална и надеждна 
информация за структурата и 
развитието в областта на икономиката 
на всяка държава-членка или регион.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Гражданите на Съюза имат нужда от 
икономическите сметки, които са 
основно средство за анализ на 
икономическото състояние на дадена 
държава-членка или регион. За целите 
на съпоставимостта тези сметки следва 
да бъдат изготвяни въз основа на единен 
набор от принципи, които не подлежат 
на различно тълкуване.

(3) Гражданите на Съюза имат нужда от 
икономическите сметки, които са 
основно средство за анализ на 
икономическото състояние на дадена 
държава-членка или регион. За целите 
на съпоставимостта тези сметки следва 
да бъдат изготвяни въз основа на единен 
набор от принципи, които не подлежат 
на различно тълкуване. 
Предоставяната информация следва 
да бъде възможно най-точна, пълна и 
навременна, за да се гарантира 
максимална прозрачност, особено по 
отношение на публичния сектор.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) По отношение на сметките за 
околната среда и социалната политика 
следва да бъде обърнато внимание на 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 

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

20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП. Измерване на напредъка в свят на 
промени“. Необходими са
допълнителни методологически 
проучвания и проверки на данните, 
особено за да се отчете по-добре 
добавената стойност на публичния 
сектор и на околната среда. Следва да 
се проучи използването на нови и 
автоматизирани методи на събиране 
на данни в реално време.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) При публикуването на данните 
следва да се възприеме ориентиран 
към потребителя подход чрез 
предоставяне на достъпна и полезна 
информация на гражданите на Съюза 
и на заинтересованите лица.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност са с характер на инвестиции и 
следва да се записват като образуване на 
основен капитал. Същевременно, когато 
се прецени, че нивото на надеждност на 
данните е достатъчно високо след 

(14) Разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност са инвестиции и следва да се 
записват като образуване на основен 
капитал. Същевременно, когато се 
прецени, че нивото на надеждност на 
данните е достатъчно високо след 



PE473.886v01-00 8/22 PR\879967BG.doc

BG

проверка, основана на разработването 
на допълнителни таблици, чрез 
делегиран акт е необходимо да се 
уточни форматът на данните, които 
трябва да се записват като образуване на 
основен капитал.

проверка, основана на разработването 
на допълнителни таблици, чрез 
делегиран акт е необходимо да се 
уточни форматът на данните, които 
трябва да се записват като образуване на 
основен капитал.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията следва да е 
оправомощена да приема делегирани
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за целите на
изменението на приложенията към 
настоящия регламент. От особено 
значение е Комисията да осъществява
целесъобразни консултации при 
подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво.

(16) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на
необходимите изменения на
приложенията към настоящия 
регламент. От особено значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво, 
и по целесъобразност, с Европейската 
централна банка (ЕЦБ). При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Тъй като прилагането на настоящия 
регламент може да наложи основно 
адаптиране на националните 
статистически системи, Комисията 
може да предоставя дерогации на 
държавите-членки, когато са налице 
сериозни основания за това че 
предоставянето на данни не е 
осъществимо поради недостатъчни 



PE473.886v01-00 10/22 PR\879967BG.doc

BG

налични средства или тъй като 
трябва да бъдат преодолени сериозни 
методологически пречки. Подобни 
дерогации следва да са временни и да 
подлежат на преразглеждане.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не по-късно от …* Комисията 
преразглежда Приложение Б и приема 
делегиран акт в съответствие с 
членове 7, 8 и 9 за организиране и 
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рационализиране на таблиците за 
предаване на данни, за да гарантира 
ясна, последователна, недвусмислена 
и прозрачна програма за предаване на 
данни.
_____________
*ОВ, моля въведете дата: шест 
месеца, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията (Евростат) извършва 
оценка на качеството на предадените 
данни.

4. Комисията (Евростат) извършва 
оценка на качеството на предадените 
данни. Комисията (Евростат) 
докладва на Европейския парламент 
относно качеството на данните за 
националните и регионалните 
сметки на всеки две години, считано 
от …*.
_____________
*ОВ, моля въведете дата: две години, 
считано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доколкото е необходимо значително 1. Доколкото е необходимо значително 
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адаптиране на националната 
статистическа система с оглед на 
прилагането на настоящия регламент, от 
началото на прилагането му до 1 януари 
2020 г. Комисията може да предоставя 
дерогации на държавите-членки в 
съответствие с посочената в член 10 
процедура.

адаптиране на националната 
статистическа система с оглед на 
прилагането на настоящия регламент, от 
началото на прилагането му до 1 януари 
2020 г. Комисията може да предоставя 
временни дерогации на държавите-
членки в съответствие с посочената в 
член 10 процедура.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предоставя дерогация 
съгласно параграф 1 единствено ако 
това е обосновано от очевидно 
недостатъчни средства или сериозни 
методологически пречки. 
Дерогацията се предоставя 
единствено за период, който е 
достатъчен да даде възможност на 
държавата-членка да преодолее 
пречките, свързани със средства или 
методология. Комисията не 
предоставя дерогация, ако това би се 
отразило прекомерно на точността 
на събраните данни. Делът на БВП на 
дадената държава-членка в Съюза или 
в евро-зоната не представлява 
основание за предоставяне на 
дерогация. 

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца след датата на 
уведомяването Европейският парламент 
или Съветът може да формулира 
възражения срещу даден делегиран акт.

1. В срок от три месеца след датата на 
уведомяването Европейският парламент 
или Съветът може да формулира 
възражения срещу даден делегиран акт. 

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

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

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ А– Глава 2 – точка 2.21

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.21 Пример за каптивна финансова 
институция е холдингово дружество, 
което само притежава активи на 
дъщерни дружества. Други единици, 
които също се разглеждат като каптивни 
финансови институции, са единици с 
характеристики на ПСП, както са 
описани по-горе, включително 
инвестиционни и пенсионни фондове и 
единици, използвани за държане и 
управление на имущество на частни 
лица или семейства, които държат 
активи за секюритизация, издават 
дългови ценни книжа от името на 
свързани дружества (такова дружество 
може да бъде наречено посредник),
дружества за секюритизация и за 
изпълняване на други финансови 
функции.

2.21 Пример за каптивна финансова 
институция е холдингово дружество, 
което само притежава активи на 
дъщерни дружества. Други единици, 
които също се разглеждат като каптивни 
финансови институции, са единици с 
характеристики на ПСП, както са 
описани по-горе, включително 
инвестиционни и пенсионни фондове и 
единици, използвани за държане и 
управление на имущество на частни 
лица или семейства, които издават 
дългови ценни книжа от името на 
свързани дружества (такова дружество 
може да бъде наречено посредник), и за 
изпълняване на други финансови 
функции.

Or. en
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Обосновка

Изменението е предложено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Финансовите 
предприятия за секюритизация под никаква форма не могат да бъдат разглеждани 
като сродни на каптивните финансови институции – в частност те не са 
консолидирани с инициатора, независимо от критериите за независимост.  Те са 
класифицирани като други финансови посредници (S.125). Вж. член 1 от Регламент 
ЕЦБ/2008/30 от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите 
на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със 
секюритизационни транзакции (2).

Изменение 16

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ А – глава 2 – точка 2.75

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.75 Определение: подсектор 
„Депозитни институции без централната 
банка“ (S.122) включва всички 
финансови предприятия и 
квазикорпоративни предприятия без 
тези, класифицирани в подсектори 
„Централна банка“ и „ФПП“, които се 
занимават главно с финансово 
посредничество и които получават 
депозити от институционалните 
единици и за собствена сметка 
предоставят заеми и/или инвестират в 
ценни книжа.

2.75 Определение: подсектор 
„Депозитни институции без централната 
банка“ (S.122) включва всички 
финансови предприятия и 
квазикорпоративни предприятия без 
тези, класифицирани в подсектори 
„Централна банка“ и „ФПП“, които се 
занимават главно с финансово 
посредничество и които получават 
депозити и/или близки заместители 
на депозити от институционалните 
единици, различни от ПФИ, и за 
собствена сметка предоставят заеми 
и/или инвестират в ценни книжа.

Or. en

Обосновка

Изменението е предложено от ЕЦБ. Текстът трябва да се съгласува с определението 
за „други ПФИ“ в член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/32 от 19 декември 2008 г. относно 
баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен) (3). Подобна 
формулировка е включена също в СНС 2008 г.
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Изменение 17

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ А – глава 2 – точка 2.90

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.90 Определение: финансовите 
предприятия за секюритизация, са 
предприятия, които извършват операции 
за секюритизация. Такива 
предприятия, които отговарят на 
критериите за институционална 
единица, се класифицират в S.125, а в 
противен случай се разглеждат като 
неразделна част от тяхното 
дружество майка.

2.90 Определение: финансовите 
предприятия за секюритизация са 
предприятия, които извършват операции 
за секюритизация.

Or. en

Обосновка

Изменението е предложено от ЕЦБ. Предприятията за секюритизация (ДСИЦ) 
следва да бъдат третирани като отделни институционални единици независимо от 
критерии като степен на независимост от дружеството майка (вж. параграф 2.22). 
Виж член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/30.

Изменение 18

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ А – глава 3 – точка 3.19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономически значимата цена на 
продукт се определя по отношение на 
институционалната единици и местната 
ЕВД, която е произвела продукцията. 
Така например цялата продукция на 
некорпоративните предприятия, 
притежавани от домакинства, която е 
продадена на други институционални 
единици, е продадена по икономически 
значими цени, т.е. тя трябва да се счита 
за пазарна продукция. По отношение на 
продукцията на други институционални 
единици способността за предприемане 

Икономически значимата цена на 
продукт се определя по отношение на 
институционалната единици и местната 
ЕВД, която е произвела продукцията. 
Така например цялата продукция на 
некорпоративните предприятия, 
притежавани от домакинства, която е 
продадена на други институционални 
единици, е продадена по икономически 
значими цени, т.е. тя трябва да се счита 
за пазарна продукция. По отношение на 
продукцията на други институционални 
единици способността за предприемане 
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на пазарна дейност на икономически 
значими цени ще бъде проверявана 
спрямо количествен критерий 
(критерият за 50-те процента), като се 
използва съотношението продажби—
производствени разходи. За да бъде 
пазарен производител, единицата трябва 
да покрива поне 50 % от разходите си с 
продажбите си в продължение на 
многогодишен период. 

на пазарна дейност на икономически 
значими цени ще бъде проверявана 
спрямо количествен критерий 
(критерият за 50-те процента), като се 
използва съотношението продажби—
производствени разходи. За да бъде 
пазарен производител, единицата трябва 
да покрива 100 % от разходите си с 
продажбите си в продължение на 
многогодишен период. 

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ А – глава 5 – точка 5.108

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.108 От съществена важност е да се 
установи дали финансовото 
предприятие, ангажирано със 
секюритизацията на активите, 
активно управлява своя портфейл, 
като емитира дългови ценни книжа и 
носи риска, вместо просто да действа 
като тръст, който пасивно управлява 
активи или държи дългови ценни 
книжа. Когато финансовото 
предприятие е законният собственик 
на портфейл активи, емитира 
дългови ценни книжа, които 
представляват дял в портфейла, има 
пълен набор от сметки и носи пазарен 
и кредитен риск, то действа като 
финансов посредник, класифициран в 
други финансови посредници. 
Финансови предприятия, ангажирани 
със секюритизацията на активи, се 
наричат също така дружества със 
специална цел (ДСЦ); те обикновено 
не носят пазарен или кредитен риск, 
тъй като всяка промяна в 
стойността на активите, които 
държат, вследствие на тези рискове 

заличава се
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се компенсира на база едно към едно 
от намаление на главницата и/или
лихвата, която следва да бъде 
платена на притежателите на 
обезпечени с активи ценни книжа 
(ABS). Агенциите за кредитен 
рейтинг настояват също така 
дружествата за секюритизация да 
бъдат напълно защитени от 
неплатежоспособност. Финансовите 
предприятия, ангажирани със 
секюритизацията на активи, се 
различават от дружествата, които 
се създават единствено, за да държат 
специфични портфейли от финансови 
активи и пасиви. Тези дружества се 
съчетават с тяхното дружество-
майка, ако са резиденти на същата 
държава, както и корпоративното 
предприятие майка. Като 
нерезидентни дружества обаче те се 
третират като отделни 
институционални единици и се 
класифицират като каптивни 
финансови институции.

Or. en

Обосновка

Изменението е предложено от ЕЦБ. Този параграф следва да се заличи, защото не 
съответства на определенията и критериите, приложими към предприятията за 
секюритизация. Прилагането му би могло да доведе до консолидиране на резидентни 
дружества с резидентни единици майки, като се има предвид, че дружествата за 
секюритизация по правило не отговарят на предложените критерии за носене на 
пазарен и кредитен риск (вж. също изменение 17).

Изменение 20

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ А – глава 20 – точка – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността да се предприеме пазарна 
дейност, по-специално, ще бъде 
проверена по обичайния количествен 

Способността да се предприеме пазарна 
дейност, по-специално, ще бъде 
проверена по количествен критерий
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критерий (критерият за 50-те
процента), като се използва 
съотношението на продажбите спрямо 
производствените разходи (според 
определеното в параграфи 20.30 и 
20.31). За да бъде считана за пазарен 
производител, единицата на държавното 
управление трябва да покрива поне 
50 % от разходите си с продажбите си 
през достатъчно продължителен 
многогодишен период.

(критерият за 100-те процента), като се 
използва съотношението на продажбите 
спрямо производствените разходи
(според определеното в параграфи 20.30 
и 20.31). За да бъде считана за пазарен 
производител, единицата на държавното 
управление трябва да покрива 100 % от 
разходите си с продажбите си през 
достатъчно продължителен 
многогодишен период.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – първа таблица – редове 2, 801, 27 и 28

Текст, предложен от Комисията

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

нататък

801 Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни 85 дни.

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

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

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

28 Държавен дълг — тримесечни данни 3

От първото 
тримесечие 
на 2000 г. 
нататък

Изменение

2 Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ —
годишни данни 85 дни (*) От 1995 г. 

нататък

801 Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни 85 дни (*)

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

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

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
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нататък

28 Държавен дълг — тримесечни данни 85 дни (*)

От първото 
тримесечие 
на 2000 г. 
нататък

___________________
(*) 82 дни от началото на 2017 г., поне за държавите-членки от еврозоната.

Or. en

Обосновка

Amendment suggested by the ECB. The ECOFIN Council endorsed in September 2000 the 
EMU Action Plan on Statistical Requirements and set the target time for quarterly integrated 
euro area accounts by institutional sector at t+90 days following the reference quarter to 
meet the ECB’s monetary policy needs. This implied that Eurostat and the ECB would have to 
collect the respective national data at t+82 days. Due to the envisaged schedule for ECB 
Governing Council meetings in 2015 and 2016, a reduction in the time lag to t+85 would 
suffice for 2015 to 2016. Accordingly, the ECB supports advancing the reporting deadlines 
for the quarterly sector accounts under the ESA transmission programme to t+85 days by 
2014, aiming at t+82 days by 2017 to support the compilation of full quarterly integrated 
euro area accounts at t+90 days.

Изменение 22

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – таблица 2 – последни 2 реда

Текст, предложен от Комисията

EDP_D.41 Лихви, включително потоци по споразумения за суап и 
лихвен форуърд (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

EDP_B.9 Нето предоставени (+) / нето получени заеми (-) при 
процедура при прекомерен дефицит (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Изменение

D.41 Лихви S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Нето предоставени (+) / нето получени заеми (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Обосновка

Изменението е предложено от ЕЦБ. Тази техническа промяна цели да съгласува 
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дефицитите по ESA and EDP. 

Изменение 23

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – таблица 801 – последни 2 реда

Текст, предложен от Комисията

Допълнителна информация за сектор 
„Държавно управление“ Сектори

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Общо разходи на сектор „Държавно 
управление“ x

OTR Общо приходи на сектор „Държавно 
управление“ x

Изменение

Допълнителна информация за сектор 
„Държавно управление“ Сектори

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Общо разходи на сектор „Държавно 
управление“ x

OTR Общо приходи на сектор „Държавно 
управление“ x

EMH Изработени договорени часове x
EMP Наети лица x

Or. en

Обосновка

Изменението е предложено от ЕЦБ. За да се отговори на публичните и 
политическите потребности за измерването на компенсацията на служител и на час 
в сектор „Държавно управление“, програмата за предаване на данни (таблица 801) 
следва да бъде допълнена с данни за броя на служителите и изработените часове в 
сектор „Държавно управление“ на тримесечие.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Разглежданият регламент определя правилата, които трябва да се следват за събирането 
и публикуването на съществени макроикономически данни в ЕС. На практика 
предложението на Комисията представлява мащабно преразглеждане на Европейската 
система от национални и регионални сметки (Европейска система от сметки - ESA), 
която се основава на последната преразгледана версия на системата на ООН от 
национални сметки (СНС – приета през 2008 г.) и включва повече подробности.

Статистическите данни са в центъра на публичния дебат: независимите, надеждни, 
сравними и своевременни данни са необходими както на определящите политиките, 
така и на икономическите субекти и гражданите, за да измерват, оценяват и наблюдават 
икономическата реалност и нейните промени. Следва да се положат всички усилия, за 
да се гарантира, че преразгледаната ESA ще предоставя на гражданите на ЕС
статистически данни от най-високо качество, основаващи се на правилна методология и 
представяни съгласно точен график.

Дължавите-членки са загрижени относно административната тежест, като по тази 
причина докладът предлага при възможност да се използват автоматични методи на 
събиране на данни и методи за събиране на данни в реално време. 

Освен това в доклада се предлага да се подсили предложението на Комисията по 
следните начини:

 в него се подчертава, че предоставяната информация следва да бъде възможно
най-изчерпателна, за да се гарантира максимална прозрачност, особено по 
отношение на публичния сектор, и се настоява тя да се изготвя и публикува с 
мисъл за ползвателя;

 в него се подчертава, че е необходима по-нататъшна методологическа работа, за 
да се даде по-пълна картина на аспектите, свързани с околната среда, на 
дейностите на домакинствата и на публичния сектор;

 в него се цели намаляване на дерогациите до абсолютен минимум, за да се 
гарантира ясна и изчерпателна картина;  неотдавнашните събития доказаха, че 
дори държави, чийто БВП е малък процент от този на ЕС, могат да имат 
системно въздействие: не е допустимо да не съществува пълна информация за 
малките държави;

 в него се призовава Комисията изцяло да преформулира програмата за 
предаване на данни; програмата, представена в приложение Б, е объркваща и не 
позволява пълно разбиране на съдържанието, честотата и сроковете за 
статистическите данни, които държавите-членки следва да публикуват; 

 в него се изисква докладване относно качеството на данните за националните 
сметки от Комисията до Европейския парламент на всеки две години;
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 в него се предвижда повече време за разглеждането на делегираните актове от 
Парламента.


