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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a 
regionálních účtů v Evropské unii
(KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0774),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0010/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. května 20111,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro 
regionální rozvoj (A7–0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sledování národních hospodářství 
členských států a hospodářské a měnové 
unie (HMU) vyžaduje srovnatelné, aktuální 
a věrohodné informace o struktuře a vývoji 
hospodářské situace každého členského 
státu nebo regionu.

(1) Tvorba politiky v Unii a sledování 
národních hospodářství členských států a 
hospodářské a měnové unie (HMU) 
vyžaduje srovnatelné, aktuální a věrohodné 
informace o struktuře a vývoji hospodářské 
situace každého členského státu nebo 
regionu.

                                               
1 Úř. věst. C 203, 9.7.2011, s. 3.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Občané Unie potřebují hospodářské 
účty jako základní nástroj pro rozbor 
hospodářské situace členského státu nebo 
regionu. V zájmu srovnatelnosti by takové 
účty měly být sestavovány na základě 
jednotného souboru zásad, které není 
možné vykládat různě.

(3) Občané Unie potřebují hospodářské 
účty jako základní nástroj pro rozbor 
hospodářské situace členského státu nebo 
regionu. V zájmu srovnatelnosti by takové 
účty měly být sestavovány na základě 
jednotného souboru zásad, které není 
možné vykládat různě. Poskytované 
informace by měly být co nejpřesnější, 
nejúplnější a nejaktuálnější, aby byla 
zajištěna maximální transparentnost, 
zejména pokud jde o veřejný sektor.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) V případě environmentálních a 
sociálních účtů by se měla věnovat 
pozornost sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 
nazvanému „Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě“. Jsou 
nezbytné další metodické studie a testy 
údajů, zejména pro lepší posouzení 
přidané hodnoty veřejného sektoru a 
životního prostředí. Mělo by být 
prozkoumáno používání nových, 
automatizovaných metod sběru údajů
v reálném čase.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Při zveřejňování údajů by měl být 
zvolen uživatelsky orientovaný přístup 
umožňující poskytnout občanům Unie a 
zúčastněným stranám dostupné a užitečné 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise by měla být zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
změny příloh tohoto nařízení. Zvláště je 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací s odborníky.

(16) Pokud jde o změny příloh tohoto 
nařízení, mělo by být zmocnění přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přeneseno na Komisi.
Zvláště důležité je, aby Komise vedla 
během přípravné fáze příslušné konzultace, 
včetně konzultací s odborníky a případně i 
s Evropskou centrální bankou (ECB). Při 
přípravě a vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
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předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si 
mohlo vyžádat větší úpravy národních 
statistických systémů, může Komise 
členským státům povolit výjimky, pokud 
existují vážné důvody prokazující, že 
poskytnutí údajů není možné, protože 
dostupné zdroje jsou nedostatečné nebo je 
třeba překonat závažné metodologické 
problémy. Takové odchylky by měly být 
dočasné a měly by podléhat přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému 
ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat 
a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění 
jeho základní pojmy, nevyžadují další 
zdroje pro provádění ani nevedou ke 
zvýšení vlastních zdrojů. V případě 
potřeby připraví Komise v úzké spolupráci 
s Evropskou centrální bankou návrh aktů 
v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do ...* provede revizi přílohy B 
a přijme akt v přenesené pravomoci v 
souladu s články 7, 8 a 9, aby uspořádala 
a zjednodušila tabulky pro předávání 
údajů tak, aby byl vytvořen jasný, 
konzistentní, jednoznačný a transparentní 
program pro předávání údajů.
_____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu 
předaných údajů.

4. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu 
předaných údajů. Komise (Eurostat) 
předloží Evropskému parlamentu zprávu 
o kvalitě údajů týkajících se národních a 
regionálních účtů každé dva roky počínaje 
dnem ...*.
_____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že by použití tohoto nařízení 
znamenalo nutnost provést větší úpravy 
vnitrostátních statistických systémů, může 
Komise v souladu s postupem uvedeným 
v článku 10 povolit členským státům 
výjimky z použití tohoto nařízení do 1. 
ledna 2020.

1. V případě, že by použití tohoto nařízení 
znamenalo nutnost provést větší úpravy 
vnitrostátních statistických systémů, může 
Komise v souladu s postupem uvedeným 
v článku 10 povolit členským státům 
dočasné výjimky z použití tohoto nařízení 
do 1. ledna 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení. 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
PŘÍLOHA A – Kapitola 2 – bod 2.21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.21 Jedním z příkladů kaptivních 
finančních institucí je holdingová 
společnost, která prostě jen vlastní aktiva 
dceřiných společností. Dalšími jednotkami, 
které jsou rovněž považovány za kaptivní 
finanční instituce, jsou jednotky s výše 
uvedenými charakteristikami jednotek pro 
speciální účel, včetně investičních a 
penzijních fondů a jednotek využívaných k 
držbě a správě majetku pro jednotlivce 
nebo rodiny, držbě aktiv pro sekuritizaci, 
vydávání dluhových cenných papírů 
jménem společností ve spojení (taková 
společnost může být označována jako 
fiktivní společnost), sekuritizačních 
subjektů a k plnění dalších finančních 
funkcí.

Jedním z příkladů kaptivních finančních 
institucí je holdingová společnost, která 
prostě jen vlastní aktiva dceřiných 
společností. Dalšími jednotkami, které jsou 
rovněž považovány za kaptivní finanční 
instituce, jsou jednotky s výše uvedenými 
charakteristikami jednotek pro speciální 
účel, včetně investičních a penzijních 
fondů a jednotek využívaných k držbě 
a správě majetku pro jednotlivce nebo 
rodiny, vydávání dluhových cenných 
papírů jménem společností ve spojení 
(taková společnost může být označována 
jako fiktivní společnost) a k plnění dalších 
finančních funkcí.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. K účelovým finančním společnostem zabývajícím se v 
jakékoli podobě sekuritizačními transakcemi nelze přistupovat jako ke kaptivním finančním 
institucím – zejména proto, že nemají společnou konsolidaci s původcem – a bez ohledu na 
kritéria „nezávislosti“ . Jsou zahrnuty do kategorie ostatních finančních zprostředkovatelů 
(S.125). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30 ze dne 19. prosince 2008 o aktivech a závazcích 
účelových finančních institucí zabývajících se sekuritizačními transakcemi (2).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
PŘÍLOHA A – Kapitola 2 – bod 2.75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.75 Definice: Subsektor institucí 
přijímajících vklady kromě centrální banky 
(S.122) zahrnuje všechny finanční instituce 
a kvazikorporace s výjimkou těch, které 
jsou zatříděny do subsektoru centrální 
banky a subsektoru fondů peněžního trhu, 
které se zabývají převážně finančním 
zprostředkováním a jejichž předmětem 
podnikání je přijímat vklady od 
institucionálních jednotek a poskytovat 
půjčky a/nebo investovat do cenných 
papírů na svůj vlastní účet.

2.75 Definice: Subsektor institucí 
přijímajících vklady kromě centrální banky 
(S.122) zahrnuje všechny finanční instituce 
a kvazikorporace s výjimkou těch, které 
jsou zatříděny do subsektoru centrální 
banky a subsektoru fondů peněžního trhu, 
které se zabývají převážně finančním 
zprostředkováním a jejichž předmětem 
podnikání je přijímat vklady a/nebo 
vkladům velmi podobné prostředky od 
institucionálních jednotek jiných než MFI 
a poskytovat půjčky a/nebo investovat do 
cenných papírů na svůj vlastní účet.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Znění musí být v souladu s definicí „ostatních MFI“ v 
článku 1 nařízení ECB/2008/32 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze měnových finančních 
institucí (přepracované znění) (3). Podobné znění je také zahrnuto v systému SNA 2008.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
PŘÍLOHA A – Kapitola 2 – bod 2.90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.90 Definice: Účelové finanční 
společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, 

2.90 Definice: Účelové finanční 
společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, 
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které provádějí sekuritizační transakce. 
Účelové finanční společnosti, které splňují 
kritéria institucionální jednotky, se 
zatříďují do subsektoru S.125, jinak se 
považují za nedílnou součást mateřské 
společnosti.

které provádějí sekuritizační transakce.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. K účelovým finančním společnostem by se mělo 
přistupovat jako k samostatným institucionálním jednotkám, a to nezávisle na kritériích, jako 
je např. „míra nezávislosti na mateřské společnosti“ (viz odstavec 2.22). Viz článek 1 
nařízení ECB/2008/30.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
PŘÍLOHA A – Kapitola 3 – bod 3.19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekonomicky významná cena produktu je 
definována ve vztahu k institucionální 
jednotce a místní ČJ, která vytvořila danou 
produkci. Například veškerá produkce 
společností nezapsaných v obchodním 
rejstříku vlastněných domácnostmi prodaná 
jiným institucionálním jednotkám je 
prodána za ekonomicky významné ceny, tj. 
považuje se za tržní produkci. Pokud jde o 
produkci jiných institucionálních jednotek, 
schopnost provozovat tržní činnost za 
ekonomicky významné ceny se posoudí 
především pomocí kvantitativního kritéria 
(kritérium 50 %) založeného na poměru 
tržeb k výrobním nákladům. Za tržního 
výrobce se považuje jednotka, jejíž tržby 
v rámci nepřerušeného víceletého období 
pokrývají alespoň 50 % jejích nákladů. 

Ekonomicky významná cena produktu je 
definována ve vztahu k institucionální 
jednotce a místní ČJ, která vytvořila danou 
produkci. Například veškerá produkce 
společností nezapsaných v obchodním 
rejstříku vlastněných domácnostmi prodaná 
jiným institucionálním jednotkám je 
prodána za ekonomicky významné ceny, tj. 
považuje se za tržní produkci. Pokud jde o 
produkci jiných institucionálních jednotek, 
schopnost provozovat tržní činnost za 
ekonomicky významné ceny se posoudí 
především pomocí kvantitativního kritéria
(kritérium 50 %) založeného na poměru 
tržeb k výrobním nákladům. Za tržního 
výrobce se považuje jednotka, jejíž tržby 
v rámci nepřerušeného víceletého období 
pokrývají 100 % jejích nákladů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
PŘÍLOHA A – Kapitola 5 – bod 5.108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.108 Při tom je důležité stanovit, zda 
finanční instituce zabývající se 
sekuritizací aktiv aktivně spravuje své 
portfolio tím, že vydává dluhové cenné 
papíry a nese příslušné riziko, nebo zda 
funguje pouze jako svěřenecký fond, který 
aktiva spravuje pasivně nebo drží dluhové 
cenné papíry. Pokud je finanční instituce 
právním vlastníkem portfolia aktiv, 
vydává dluhové cenné papíry, které 
představují podíl na tomto portfoliu, má 
úplnou sestavu účtů a nese tržní a 
úvěrová rizika, pak funguje jako finanční 
zprostředkovatel, zařazený do 
subkategorie ostatní finanční 
zprostředkovatelé. Finanční instituce 
zabývající se sekuritizací aktiv, které se 
rovněž označují jako účelové finanční 
společnosti (financial vehicle 
corporations, „FVC“), obvykle nenesou 
tržní ani úvěrové riziko, protože každá 
změna hodnoty jimi držených aktiv v 
důsledku těchto rizik je plně 
kompenzována poklesem jistiny nebo 
úroků placených držitelům příslušných 
cenných papírů zajištěných aktivy (asset-
backed securities, „ABS“). Ratingové 
agentury také trvají na tom, že 
sekuritizační společnosti jsou zcela 
chráněny před platební neschopností. 
Finanční instituce, které se zabývají 
sekuritizací aktiv, se odlišují od subjektů 
vytvořených výlučně proto, aby držely 
určitá portfolia finančních aktiv a 
závazků. Tyto subjekty se uvádějí společně 
se svými mateřskými společnostmi, pokud 
jsou rezidenty ve stejné zemi jako 
mateřská společnost. Jsou-li však 
nerezidentskými subjekty, pojímají se jako 
samostatné institucionální jednotky a 
klasifikují se jako kaptivní finanční 

vypouští se
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instituce.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Tento bod by měl být vypuštěn, protože není v souladu s 
definicemi a kritérii pro sekuritizační subjekty. Jeho používání by mohlo vést ke konsolidaci 
místních subjektů s místními „mateřskými společnostmi“ vzhledem k tomu, že sekuritizační 
subjekty obvykle nesplňují navržená kritéria týkající se podstupování tržních a úvěrových rizik 
(viz také pozměňovací návrh 17).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
PŘÍLOHA A – Kapitola 20 – bod – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schopnost vykonávat tržní činnost se 
kontroluje zejména prostřednictvím 
obvyklého kvantitativního kritéria 
(kritérium 50 %) za použití poměru tržeb k 
výrobním nákladům (jak je vymezeno v 
odstavcích 20.30 a 20.31). Aby byla tržním 
výrobcem, musí veřejná jednotka krýt ze 
svých tržeb alespoň 50 % svých nákladů 
během nepřerušeného víceletého období. 

Schopnost vykonávat tržní činnost se 
kontroluje zejména prostřednictvím 
kvantitativního kritéria (kritérium 100 %) 
za použití poměru tržeb k výrobním 
nákladům (jak je vymezeno v odstavcích 
20.30 a 20.31). Aby byla tržním výrobcem, 
musí veřejná jednotka krýt ze svých tržeb 
100 % svých nákladů během 
nepřerušeného víceletého období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
PŘÍLOHA B – první tabulka – řádek 2, 801, 27 a 28

Znění navržené Komisí

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

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

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

28 Vládní dluh – čtvrtletní 3 od 1. čtvrtletí 
2000
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Pozměňovací návrh

2 Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční 85 dní (*) od roku 1995 

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

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

28 Vládní dluh – čtvrtletní 85 dní (*) od 1. čtvrtletí 
2000

___________________
(*) 82 dní od roku 2017, alespoň pro členské státy eurozóny.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
PŘÍLOHA B – tabulka 2 – poslední 2 řádky

Znění navržené Komisí

EDP_D.41 Úroky včetně toků souvisejících se swapy a dohodami o 
budoucích úrokových sazbách (FRA)(1) (4)

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

EDP_B.9 Čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (–) v rámci postupu při 
nadměrném schodku (EDP)(4)

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

Pozměňovací návrh

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

B.9 Čisté půjčky (+)/Čisté výpůjčky (–) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Cílem této technické změny je uvést do souladu schodek   
v rámci systému ESA s postupem při nadměrném schodku.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
PŘÍLOHA B – tabulka 801 – poslední 2 řádky

Znění navržené Komisí

Doplňkové informace k sektoru 
vládních institucí Sektory

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Výdaje vládních institucí celkem x
OTR Příjmy vládních institucí celkem x

Pozměňovací návrh

Doplňkové informace k sektoru 
vládních institucí Sektory

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Výdaje vládních institucí celkem x
OTR Příjmy vládních institucí celkem x
EMH Počet hodin odpracovaných na základě 

smluv x

EMP Počet zaměstnaných osob x

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Aby byly splněny veřejné a politické potřeby pro měření 
náhrad na jednoho zaměstnance a jednu hodinu v sektoru vládních institucí, měl by být 
program předávání údajů (tabulka 801) čtvrtletně doplňován o údaje týkající se počtu 
zaměstnanců a počtu odpracovaných hodin v sektoru vládních institucí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž je nutno se řídit při sestavování a zveřejňování 
základních makroekonomických údajů v EU. V praxi je návrh Komise rozsáhlou revizí 
Evropského systému národních a regionálních účtů (Evropský systém účtů - ESA), který 
vychází z poslední revize systému národních účtů Organizace spojených národů (SNA, přijat 
v roce 2008) a snaží se zajít do větších detailů.

Statistiky jsou v centru veřejné debaty: tvůrci politiky, ekonomičtí aktéři a občané potřebují 
nezávislé, spolehlivé, srovnatelné a aktuální údaje, aby mohli poměřovat, hodnotit a sledovat 
ekonomickou realitu a její vývoj. Je nutno vyvinout veškeré potřebné úsilí s cílem zajistit, aby 
revidovaný systém ESA zajišťoval občanům EU makroekonomické statistické údaje nejvyšší 
kvality, vycházející ze spolehlivé metodiky a poskytované podle přesného harmonogramu.

Členské státy uvádějí, že mají obavy z administrativní zátěže, a z tohoto důvodu zpráva 
navrhuje, že se měly pokud možno využívat automatizované metody sběru údajů v reálném 
čase. 

Zpráva dále navrhuje posílit návrh Komise následujícími způsoby:

 zdůrazňuje, že poskytované údaje by měly být co nejúplnější s cílem zajistit 
maximální transparentnost, zejména pokud jde o veřejný sektor, a trvá na tom, že by 
měly být předkládány a zveřejňovány s ohledem na potřeby uživatelů;

 zdůrazňuje, že je nutno dále rozvíjet metodologické úsilí, aby bylo možné poskytnout 
úplnější představu o environmentálních aspektech a činnostech domácností i veřejného 
sektoru;

 snaží se omezit výjimky na nejnutnější minimum s cílem zajistit jasnou a úplnou 
představu; nedávné události ukázaly, že i země, jejichž HDP je jen malým zlomkem 
HDP EU, mohou vyvolat systémové dopady: nemít úplné informace o malých zemích 
není alternativou;

 vyzývá Komisi, aby zcela přepracovala program předávání údajů: program uvedený v 
příloze B je totiž matoucí a neumožňuje plné pochopení obsahu, četnosti a lhůt 
statistických údajů, které by členské státy měly zveřejňovat; 

 požaduje, aby Komise podávala Evropskému parlamentu každé dva roky kvalitní 
zprávy o národních účtech;

 poskytuje Parlamentu více času na projednání aktů v přenesené pravomoci.


