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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii 
Europejskiej
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0774),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–
0010/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A7–0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Obserwacja gospodarek państw 
członkowskich oraz gospodarki unii 
gospodarczej i walutowej (UGW) wymaga 
porównywalnych, aktualnych i 
wiarygodnych informacji o strukturze i 
rozwoju sytuacji gospodarczej każdego 

(1) Tworzenie polityki w Unii i obserwacja
gospodarek państw członkowskich oraz
gospodarki unii gospodarczej i walutowej 
(UGW) wymaga porównywalnych, 
aktualnych i wiarygodnych informacji o 
strukturze i rozwoju sytuacji gospodarczej 

                                               
1 Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 3.
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państwa członkowskiego lub regionu. każdego państwa członkowskiego lub 
regionu.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obywatele Unii potrzebują rachunków 
ekonomicznych jako podstawowego 
narzędzia do analizy sytuacji gospodarczej 
państw członkowskich lub regionów. Dla 
zapewnienia porównywalności rachunki 
takie powinny być sporządzane na 
podstawie jednego zestawu zasad, które nie 
są przedmiotem różnych interpretacji.

(3) Obywatele Unii potrzebują rachunków 
ekonomicznych jako podstawowego 
narzędzia do analizy sytuacji gospodarczej 
państw członkowskich lub regionów. Dla 
zapewnienia porównywalności rachunki 
takie powinny być sporządzane na 
podstawie jednego zestawu zasad, które nie 
są przedmiotem różnych interpretacji. 
Dostarczone informacje powinny być jak 
najbardziej precyzyjne, kompletne i 
terminowe, aby zagwarantować 
maksymalną przejrzystość, w 
szczególności w odniesieniu do sektora 
publicznego.

Or. en

Poprawka 3

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 

(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”. Konieczne są
dalsze metodologiczne prace badawcze i 
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prace badawcze i badania danych. badania danych, w szczególności, aby 
lepiej uwzględnić wartość dodaną sektora 
publicznego i środowiska. Należy zbadać 
możliwość wykorzystania nowych, 
zautomatyzowanych i działających w 
czasie rzeczywistym metod gromadzenia 
danych.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Przy publikacji danych należy 
przyjąć podejście zorientowane na 
użytkownika przez dostarczanie 
obywatelom i zainteresowanym stronom w 
Unii dostępnych i przydatnych informacji.

Or. en

Poprawka 5

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 

(14) Wydatki na prace badawczo-
rozwojowe to inwestycja 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.
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wiarygodności danych.

Or. en

Poprawka 6

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 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, 
uwzględniając zagadnienia dotyczące 
środowiska. 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 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 

(16) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 
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celów zmiany załączników do niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami.

celów zmiany załączników do niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami, oraz w stosownych 
przypadkach z Europejskim Bankiem 
Centralnym (EBC). Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 8

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, w 
przypadku gdy istnieją mocne podstawy, 
by twierdzić, że dostarczenie danych jest 
niewykonalne, ponieważ brakuje zasobów 
lub występują poważne przeszkody 
metodologiczne. Takie odstępstwa 
powinny być przyznawane tymczasowo i 
podlegać przeglądowi.

Or. en
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Poprawka 9

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. W stosownych 
przypadkach Komisja przygotowuje 
projekt aktów delegowanych w bliskiej 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Centralnym.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do…* Komisja dokona przeglądu 
załącznika B i przyjmie akt delegowany 
zgodnie z art. 7, 8 i 9 w celu 
zorganizowania i usprawnienia tabel 
transmisji danych tak aby zagwarantować 
przejrzysty, spójny, niedwuznaczny i 
przejrzysty program transmisji danych.
_____________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja (Eurostat) ocenia jakość 
przekazanych danych.

4. Komisja (Eurostat) ocenia jakość 
przekazanych danych. Co dwa lata 
począwszy od…* Komisja (Eurostat) zdaje 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z jakości danych na 
narodowych i regionalnych rachunkach.
_____________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie, w jakim dla stosowania 
niniejszego rozporządzenia konieczne jest 
poważne dostosowanie krajowego systemu 
statystycznego, Komisja może, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 10, 
zezwolić państwom członkowskim na 
odstępstwa od jego stosowania do 1 
stycznia 2020 r.

1. W zakresie, w jakim dla stosowania 
niniejszego rozporządzenia konieczne jest 
poważne dostosowanie krajowego systemu 
statystycznego, Komisja może, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 10, 
zezwolić państwom członkowskim na 
tymczasowe odstępstwa od jego stosowania 
do 1 stycznia 2020 r.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zawala na odstępstwo zgodnie z 
ust. 1 jedynie w przypadkach, gdy jest ono 
uzasadnione wyraźnym brakiem zasobów 
lub poważnymi przeszkodami 
metodologicznymi.  Odstępstwa udziela się 
jedynie na okres potrzebny państwu 
członkowskiemu na rozwiązanie 
problemów związanych z zasobami lub 
usunięcie przeszkód metodologicznych. 
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 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia.

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy 
od daty powiadomienia. 

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

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

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK A – Rozdział 2 – punkt 2.21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.21 Jednym z przykładów instytucji 
finansowej typu „captive” jest spółka 
holdingowa, która po prostu posiada 
aktywa jednostek zależnych. Jako 
instytucje finansowe typu „captive” 
traktuje się również jednostki posiadające 
opisane wyżej cechy spółek specjalnego 
przeznaczenia. Do tego typu jednostek 
należą fundusze inwestycyjne i 
emerytalno-rentowe oraz jednostki 
wykorzystywane do zarządzania majątkiem 
osób indywidualnych i rodzin, posiadania 
aktywów w celu sekurytyzacji, wydawania 
dłużnych papierów wartościowych w 
imieniu spółek powiązanych (taka spółka 
może być nazywana spółką typu 
„conduit”), instrumentów 
sekurytyzacyjnych oraz do spełniania 
innych funkcji finansowych.

2.21 Jednym z przykładów instytucji 
finansowej typu „captive” jest spółka 
holdingowa, która po prostu posiada 
aktywa jednostek zależnych. Jako 
instytucje finansowe typu „captive” 
traktuje się również jednostki posiadające 
opisane wyżej cechy spółek specjalnego 
przeznaczenia. Do tego typu jednostek 
należą fundusze inwestycyjne i 
emerytalno-rentowe oraz jednostki 
wykorzystywane do zarządzania majątkiem 
osób indywidualnych i rodzin, wydawania 
dłużnych papierów wartościowych w 
imieniu spółek powiązanych (taka spółka 
może być nazywana spółką typu „conduit”) 
oraz do spełniania innych funkcji 
finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejski Bank Centralny (EBC). Instytucje finansowe zajmujące 
się sekurytyzacją aktywów, bez względu na ich postać, nie mogą być traktowane jako zbliżone 
do instytucji finansowych typu "captive" – w szczególności nie są one skonsolidowane z 
jednostką inicjującą, bez względu na to, jakie przyjmie się kryteria "niezależności".  Są one 
klasyfikowane jako pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (S.125). Zob. art. 1 
rozporządzenia EBC/2008/30 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącego danych statystycznych w 
zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych [2]. 
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK A – Rozdział 2 – punkt 2.75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.75 Definicja: Podsektor instytucji 
przyjmujących depozyty, z wyjątkiem 
banku centralnego (S.122) obejmuje 
wszystkie finansowe instytucje i jednostki 
typu przedsiębiorstwo, z wyjątkiem 
zaliczonych do podsektorów bank 
centralny oraz fundusze rynku pieniężnego. 
Ich podstawową działalnością jest 
pośrednictwo finansowe i zajmują się one 
przyjmowaniem depozytów od jednostek 
instytucjonalnych oraz, we własnym 
imieniu, udzielają kredytów i pożyczek lub 
dokonują inwestycji w papiery 
wartościowe.

2.75 Definicja: Podsektor instytucji 
przyjmujących depozyty, z wyjątkiem 
banku centralnego (S.122) obejmuje 
wszystkie finansowe instytucje i jednostki 
typu przedsiębiorstwo, z wyjątkiem 
zaliczonych do podsektorów bank 
centralny oraz fundusze rynku pieniężnego. 
Ich podstawową działalnością jest 
pośrednictwo finansowe i zajmują się one 
przyjmowaniem depozytów lub/i bliskich 
substytutów depozytów od jednostek 
instytucjonalnych innych niż MIF oraz, 
we własnym imieniu, udzielają kredytów i
pożyczek lub dokonują inwestycji w 
papiery wartościowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejski Bank Centralny (EBC). Tekst musi się zgadzać z 
definicją „innych MIF” w art. 1 rozporządzenia EBC/2008/32 z dnia 19 grudnia r. w sprawie 
bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja 
przekształcona) (3). Podobne sformułowanie widnieje w SNA 2008.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK A – Rozdział 2 – punkt 2.90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.90 Definicja: Podmioty sekurytyzacyjne 
są podmiotami, które przeprowadzają 
transakcje sekurytyzacyjne. Podmioty 
sekurytyzacyjne, które spełniają kryteria 
jednostki instytucjonalnej, są zaliczane do 
S.125. W pozostałych przypadkach są one 
traktowane jako integralna część 
jednostki macierzystej.

2.90 Definicja: Podmioty sekurytyzacyjne 
są podmiotami, które przeprowadzają 
transakcje sekurytyzacyjne.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejski Bank Centralny (EBC). Podmioty sekurytyzacyjne 
powinny być traktowane jak oddzielne jednostki instytucjonalne niezależnie od kryteriów 
takich jak „stopień niezależności takiej jednostki od jednostki macierzystej”(zob. ust. 2.22). 
Zob. artykuł 1 rozporządzenia EBC/2008/30.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK A – Rozdział 3 – punkt 3.19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ekonomicznie uzasadnioną cenę produktu 
definiuje się w odniesieniu do jednostki 
instytucjonalnej i lokalnej JRD, które 
wyprodukowały tę produkcję globalną. Na 
przykład cała produkcja globalna 
wytworzona przez przedsiębiorstwa nie 
posiadające osobowości prawnej należące 
do gospodarstw domowych i sprzedawana 
innym jednostkom instytucjonalnym, jest 
sprzedawana po cenach ekonomicznie 
uzasadnionych, tj. uważana jest za 
produkcję globalną rynkową. W przypadku 
produkcji globalnej innych jednostek 
instytucjonalnych zdolność do podjęcia 
działalności rynkowej po cenach 
ekonomicznie uzasadnionych weryfikuje 
się szczególnie przez zastosowanie 
kryterium ilościowego (kryterium 50 %), 
obliczając stosunek wartości sprzedaży do 
kosztów produkcji. Aby uznać producenta 
za producenta rynkowego, jednostka ta 
musi pokrywać przynajmniej 50 %
kosztów przychodami ze sprzedaży 
nieprzerwanie przez wiele lat. 

Ekonomicznie uzasadnioną cenę produktu 
definiuje się w odniesieniu do jednostki 
instytucjonalnej i lokalnej JRD, które 
wyprodukowały tę produkcję globalną. Na 
przykład cała produkcja globalna 
wytworzona przez przedsiębiorstwa nie 
posiadające osobowości prawnej należące 
do gospodarstw domowych i sprzedawana 
innym jednostkom instytucjonalnym, jest 
sprzedawana po cenach ekonomicznie 
uzasadnionych, tj. uważana jest za 
produkcję globalną rynkową. W przypadku 
produkcji globalnej innych jednostek 
instytucjonalnych zdolność do podjęcia 
działalności rynkowej po cenach 
ekonomicznie uzasadnionych weryfikuje 
się szczególnie przez zastosowanie 
kryterium ilościowego (kryterium 50 %), 
obliczając stosunek wartości sprzedaży do 
kosztów produkcji. Aby uznać producenta 
za producenta rynkowego, jednostka ta 
musi pokrywać przynajmniej 100 %
kosztów przychodami ze sprzedaży 
nieprzerwanie przez wiele lat. 

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK A – Rozdział 5 – punkt 5.108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.108 Zasadnicze znaczenie ma ustalenie, 
czy instytucja finansowa zaangażowana w 
proces sekurytyzacji aktywów czynnie 
zarządza swoim portfelem, emitując 
dłużne papiery wartościowe i ponosząc 
ryzyko, czy też jedynie działa w 
charakterze powiernika, który biernie 
zarządza aktywami lub przechowuje 
dłużne papiery wartościowe. W sytuacji, 
gdy instytucja finansowa jest prawnym 
właścicielem portfela aktywów, emituje 
dłużne papiery wartościowe, które 
stanowią udział w portfelu, posiada pełen 
zakres rachunków oraz ponosi ryzyko 
rynkowe i kredytowe, wówczas działa ona 
w charakterze pośrednika finansowego 
zaliczanego do pozostałych instytucji 
pośrednictwa finansowego. Instytucje 
finansowe zajmujące się sekurytyzacją 
aktywów, zwane także podmiotami 
sekurytyzacyjnymi (financial vehicle 
corporations; FVC), zazwyczaj nie 
ponoszą ryzyka rynkowego lub 
kredytowego, gdyż każda zmiana wartości 
posiadanych przez nich aktywów 
spowodowana tym ryzykiem jest 
kompensowana w stosunku „jeden do 
jednego” na skutek zmniejszenia kwoty 
głównej lub odsetek płatnych posiadaczom 
papierów wartościowymi zabezpieczonymi 
aktywami (ABS). Agencje ratingowe 
domagają się także, aby podmioty 
sekurytyzacyjne były w pełni 
zabezpieczone przed niewypłacalnością. 
Instytucje finansowe zajmujące się 
sekurytyzacją aktywów odróżnia się od 
podmiotów, które powstają wyłącznie w 
celu utrzymywania określonych portfeli 
aktywów finansowych i zobowiązań. Tego 
rodzaju podmioty są powiązane ze swoimi 
przedsiębiorstwami macierzystymi, jeżeli 

skreślony
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mają swoją siedzibę w tym samym 
państwie co przedsiębiorstwo macierzyste. 
Jednak jeżeli są one nierezydentami, 
traktowane są one jako odrębne jednostki 
instytucjonalne i zaliczane do instytucji 
finansowych typu „captive”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejski Bank Centralny (EBC). Ustęp powinien zostać 
skreślony, ponieważ nie jest on spójny z definicjami i kryteriami mającymi zastosowanie do 
instrumentów sekurytyzacyjnych. Jego stosowanie mogłoby powodować konsolidację 
podmiotów sekurytyzacyjnych będących rezydentami z będącymi rezydentami jednostkami 
macierzystymi, w związku z tym, że zwykle podmioty sekurytyzacyjne nie spełniają 
proponowanych kryteriów ponoszenia ryzyka rynkowego i kredytowego (zob. również 
poprawka 17). 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK A – Rozdział 20 – punkt – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdolność do prowadzenia działalności 
rynkowej będzie sprawdzana przede 
wszystkim za pomocą zwykłego kryterium 
ilościowego (kryterium 50 %), przy 
zastosowaniu wskaźnika sprzedaży do 
kosztów produkcji (jak określono w pkt 
20.30 i 20.31). Aby jednostka publiczna 
była producentem rynkowym, jej sprzedaż 
musi pokrywać co najmniej 50 % jej 
kosztów w dłuższym wieloletnim okresie. 

Zdolność do prowadzenia działalności 
rynkowej będzie sprawdzana przede 
wszystkim za pomocą kryterium 
ilościowego (kryterium 100 %), przy 
zastosowaniu wskaźnika sprzedaży do 
kosztów produkcji (jak określono w pkt 
20.30 i 20.31). Aby uznać producenta za 
producenta rynkowego, jednostka ta musi 
pokrywać 100 % kosztów przychodami ze 
sprzedaży nieprzerwanie przez wiele lat. 

Or. en
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Poprawka 21

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 85 dni (*) 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 85 dni (*) Od 1 kw. 
2000 r.

___________________
(*) 82 dni od 2017 r., przynajmniej dla państw członkowskich strefy euro.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK B – druga tabela – ostatnie 2 wiersze

Tekst proponowany przez Komisję

EDP_D.41 Odsetki, w tym przepływy dotyczące swapów i kontraktów 
terminowych na stopę procentową (FRA)(1) (4)

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

EDP_B.9 Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) w ramach procedury 
nadmiernego deficytu(4)

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

Poprawka

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

B.9 Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejski Bank Centralny (EBC). Celem tej zmiany technicznej 
jest uzgodnienie deficytów dla potrzeb ESA i EDP.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZAŁĄCZNIK B – tabela 801 – ostatnie 2 wiersze

Tekst proponowany przez Komisję

Sektor instytucji rządowych i 
samorządowych – informacje 
dodatkowe

Sektory

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Wydatki sektora instytucji rządowych i 
samorządowych ogółem x

OTR Dochody sektora instytucji rządowych i 
samorządowych ogółem x

Poprawka

Sektor instytucji rządowych i 
samorządowych – informacje Sektory
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dodatkowe

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Wydatki sektora instytucji rządowych i 
samorządowych ogółem x

OTR Dochody sektora instytucji rządowych i 
samorządowych ogółem x

EMH Przepracowane godziny wynikające z 
umowy x

EMP Zatrudnieni pracownicy x

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zalecana przez Europejski Bank Centralny (EBC). W związku z zapotrzebowaniem 
– pochodzącym od opinii publicznej oraz związanym z tworzeniem polityk – na narzędzia 
pomiaru wynagrodzeń pracowników w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w 
ujęciu na pracownika i na godzinę, program transmisji danych (tablica 801) należy uzupełnić 
danymi dotyczącymi liczby pracowników oraz przepracowanych godzin w sektorze instytucji 
rządowych i samorządowych w ujęciu kwartalnym. 
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UZASADNIENIE

Powyższe rozporządzenie określa zasady, do których należy się stosować przy 
opracowywaniu i publikacji podstawowych danych makroekonomicznych w UE. W praktyce 
wniosek Komisji jest szerokim i bardziej szczegółowym przeglądem europejskiego systemu 
rachunków narodowych i regionalnych (Europejski System Rachunków – ESA), w oparciu o 
ostatni przegląd Systemu Rachunków Narodowych Narodów Zjednoczonych (SNA – przyjęty 
w 2008 r.).

Statystyki znajdują się w centrum publicznej debaty: niezależne, wiarygodne, porównywalne i 
aktualne dane są niezbędne decydentom oraz podmiotom gospodarczym i obywatelom do 
mierzenia, oceny i monitorowania sytuacji ekonomicznej i jej zmian.  Należy podjąć wszelkie 
koniczne wysiłki, aby zagwarantować, że przegląd ESA dostarczy obywatelom UE 
najwyższej jakości statystyk makroekonomicznych w oparciu o rzetelną metodologię i 
zgodnie z dokładnym harmonogramem.

Państwa członkowskie zgłaszają obawy dotyczące obciążeń administracyjnych. W związku z 
tym w sprawozdaniu sugeruje się, by w miarę możliwości wykorzystywać zautomatyzowane i 
działające w czasie rzeczywistym metody gromadzenia danych. 

Sprawozdanie proponuje ponadto poprawę wniosku Komisji w następujący sposób:

 podkreśla, że dostarczane dane powinny być jak najbardziej kompletne, aby 
zagwarantować przejrzystość, w szczególności jeśli chodzi o sektor publiczny, oraz 
nalega, że powinno się je generować i publikować z myślą o użytkowniku;

 podkreśla, że koniczne są dalsze prace metodologiczne, aby dać pełniejszy obraz 
aspektów związanych ze środowiskiem, działalnością gospodarstw domowych i 
sektorem publicznym;

 ma na celu zmniejszenie liczby odstępstw do niezbędnego minimum w celu 
zagwarantowania jasnego i pełnego obrazu sytuacji; ostatnie wydarzenia pokazały, że 
nawet państwa, których PKB jest małym ułamkiem PKB UE mogą mieć wpływ na 
cały system: wykluczone jest akceptowanie niekompletnych informacji z małych 
krajów;

 wzywa Komisję do całkowitej zmiany programu transmisji danych: rzeczywiście 
program przedstawiony w załączniku B jest zagmatwany i nie pozwala w pełni 
zrozumieć zawartości, częstotliwości i terminów statystyk, które powinny publikować 
państwa członkowskie; 

 wymaga sporządzanych co dwa lata wysokiej jakości sprawozdań Komisji i 
Parlamentu Europejskiego dotyczących rachunków narodowych;

 pozwala wydłużyć czas potrzebny na ocenę aktów delegowanych przez Parlament.


