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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0774),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0010/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 19 mai 20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Monitorizarea economiilor statelor 
membre și a uniunii economice și monetare 
(UEM) necesită informații comparabile, 
actualizate și fiabile cu privire la structura 
și evoluția situației economice din fiecare 
stat membru sau regiune.

(1) Elaborarea de politici în UE și
monitorizarea economiilor statelor membre 
și a uniunii economice și monetare (UEM) 
necesită informații comparabile, actualizate 
și fiabile cu privire la structura și evoluția 
situației economice din fiecare stat membru 

                                               
1 JO C 203, 9.7.2011, p. 3.
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sau regiune.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cetățenii Uniunii au nevoie de conturi 
economice, ca instrument de bază pentru 
analizarea situației economice a unui stat 
membru sau a unei regiuni. În interesul 
comparabilității, astfel de conturi ar trebui 
redactate pe baza unui set unic de principii 
care să nu lase loc unor interpretări diferite.

(3) Cetățenii Uniunii au nevoie de conturi 
economice, ca instrument de bază pentru 
analizarea situației economice a unui stat 
membru sau a unei regiuni. În interesul 
comparabilității, astfel de conturi ar trebui 
redactate pe baza unui set unic de principii 
care să nu lase loc unor interpretări diferite. 
Informațiile puse la dispoziție trebuie să 
fie cât mai exacte, complete și actuale, 
pentru a se asigura o transparență 
maximă, în special în ceea ce privește 
sectorul public.

Or. en

Amendamentul 3

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 se ține seama în 
mod mai consecvent de valoarea adăugată 
a sectorului public și de mediu. Ar trebui 
studiată posibilitatea aplicării unor 
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metode noi de colectare a datelor, care să 
permită colectarea automată și în timp 
real.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La publicarea datelor, ar trebui 
adoptată o metodă axată pe utilizator, 
punând la dispoziția cetățenilor și a 
părților interesate din Uniune informații 
accesibile și utile.

Or. en

Amendamentul 5

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 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.

(14) Cheltuielile cu cercetarea și 
dezvoltarea reprezintă investiții și, prin 
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. en
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Amendamentul 6

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 depune eforturi, 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. Aceste studii și eforturi vor 
îmbunătăți și mai mult disponibilitatea, 
transmiterea și calitatea datelor și vor
consolida metodologiile, anticipând astfel 
evoluțiile viitoare. Datele referitoare la 
conturile naționale și regionale ar trebui 
privite ca un element al realizării 
obiectivelor menționate.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în sensul 
modificării anexelor la prezentul 
regulament. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți.

(16) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește modificarea anexelor la prezentul 
regulament. Este deosebit de important ca 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți și, când este cazul, cu 
Banca Centrală Europeană (BCE). 
Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
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asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 8

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 
limitate statelor membre în cazul în care 
există motive solide care arată că punerea 
la dispoziție a datelor nu este fezabilă din 
cauza insuficienței de resurse sau a unor 
obstacole metodologice importante care 
trebuie depășite. Aceste derogări ar trebui 
să aibă un caracter temporar și ar trebui 
să fie revizuite.

Or. en

Amendamentul 9

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 

(2) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolele 
7, 8 și 9 în ceea ce privește modificarea
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 
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creștere a resurselor proprii. creștere a resurselor proprii. Comisia 
pregătește proiectele de acte delegate în 
strânsă colaborare cu Banca Centrală 
Europeană, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la ...*, Comisia revizuiește 
anexa B și adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolele 7, 8 și 9 în 
vederea organizării și a raționalizării 
tabelelor de transmitere a datelor cu 
scopul de a asigura un program de 
transmitere a datelor clar, coerent, lipsit 
de ambiguitate și transparent.
_____________
* JO: a se introduce data: șase luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea 
datelor transmise.

(4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea 
datelor transmise. Comisia (Eurostat) 
informează Parlamentul European cu 
privire la calitatea datelor referitoare la 
conturile naționale și regionale o dată la 
doi ani începând cu ...*.
_____________
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* JO: a se introduce data: doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura în care sistemul statistic 
național necesită adaptări majore în 
vederea aplicării prezentului regulament, 
Comisia poate acorda derogări statelor 
membre în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 10, începând cu data 
aplicării sale și până la 1 ianuarie 2020.

(1) În măsura în care sistemul statistic 
național necesită adaptări majore în 
vederea aplicării prezentului regulament, 
Comisia poate acorda derogări temporare 
statelor membre în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 10, 
începând cu data aplicării sale și până la 1 
ianuarie 2020.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia acordă o derogare în temeiul 
alineatului (1) numai dacă acest lucru 
este justificat de o insuficiență vădită de 
resurse sau de prezența unor obstacole 
metodologice importante. Derogarea se 
acordă numai pe o perioadă care să 
permită statului membru în cauză să 
elimine obstacolele legate de insuficiența 
de resurse sau de metodologie. 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 
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membru în cauză în cadrul Uniunii sau al 
zonei euro nu constituie o justificare 
pentru acordarea unei derogări.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot 
formula obiecții cu privire la un act delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării.

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot 
formula obiecții la un act delegat în termen 
de trei luni de la data notificării. 

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 trei luni.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 2 – punctul 2.21

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.21 O societate holding care deține doar 
activele filialelor este un exemplu de 
instituție financiară captivă. Alte unități 
care sunt, de asemenea, considerate a fi 
instituții financiare „captive” sunt unitățile 
care prezintă caracteristicile SPE descrise 
mai sus, inclusiv fondurile de investiții și 
fondurile de pensii și unitățile utilizate 
pentru deținerea și administrarea averii 
persoanelor fizice sau familiilor, care dețin 
active ce urmează a fi securitizate, care 
emit titluri de creanță în numele 
societăților afiliate (o astfel de societate 

2.21 O societate holding care deține doar 
activele filialelor este un exemplu de 
instituție financiară captivă. Alte unități 
care sunt, de asemenea, considerate a fi 
instituții financiare „captive” sunt unitățile 
care prezintă caracteristicile SPE descrise 
mai sus, inclusiv fondurile de investiții și 
fondurile de pensii și unitățile utilizate 
pentru deținerea și administrarea averii 
persoanelor fizice sau familiilor, care emit 
titluri de creanță în numele societăților 
afiliate (o astfel de societate poate fi 
numită „intermediar”) și îndeplinirea altor 
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poate fi numită „intermediar”), pentru 
vehicule de securitizare și pentru 
îndeplinirea altor funcții financiare.

funcții financiare.

Or. en

Justificare

Amendament sugerat de BCE. Societățile-vehicul investițional angajate în orice tip de 
operațiuni de securitizare nu pot fi tratate pe picior de egalitate cu instituțiile financiare 
captive. În special, acestea nu sunt consolidate cu întreprinderea inițiatoare, indiferent de 
criteriile de „independență”. Aceste societăți sunt clasificate ca „alți intermediari 
financiari” (S. 125). A se vedea articolul 1 din Regulamentul BCE/2008/30 din 19 decembrie 
2008 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional 
angajate în operațiuni de securitizare (2).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 2 – punctul 2.75

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.75 Definiție: subsectorul Societăți care 
acceptă depozite, exclusiv Banca centrală 
(S.122) cuprinde toate societățile și 
cvasisocietățile financiare, cu excepția 
celor clasate în subsectoarele Banca 
centrală și fonduri de piață monetară, care 
sunt implicate în principal în intermediere 
financiară și a căror activitate constă în 
primirea de depozite de la unitățile
instituționale și, pe cont propriu, acordarea 
de împrumuturi și/sau efectuarea de 
investiții în titluri de valori.

2.75 Definiție: subsectorul Societăți care 
acceptă depozite, exclusiv Banca centrală 
(S.122) cuprinde toate societățile și 
cvasisocietățile financiare, cu excepția 
celor clasate în subsectoarele Banca 
centrală și fonduri de piață monetară, care 
sunt implicate în principal în intermediere 
financiară și a căror activitate constă în 
primirea de depozite și/sau substitute 
apropiate ale acestora de la alte unități
instituționale decât IFM și, pe cont 
propriu, acordarea de împrumuturi și/sau 
efectuarea de investiții în titluri de valori.

Or. en

Justificare

Amendament sugerat de BCE. Acest text trebuie aliniat la definiția noțiunii de „alte IFM” de 
la articolul 1 din Regulamentul BCE/2008/32 din 19 decembrie 2008 privind bilanțul 
sectorului instituții financiare monetare (Reformare) (3). O formulare similară a fost inclusă 
și în SCN 2008.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 2 – punctul 2.90

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.90 Definiție: societățile vehicul 
investițional angajate în operațiuni de 
securitizare (SVI) sunt unități care 
efectuează operațiuni de securitizare. SVI 
care îndeplinesc criteriile unei unități 
instituționale sunt clasificate în S.125, în 
caz contrar acestea fiind considerate drept 
parte integrantă a societății mamă.

2.90 Definiție: societățile vehicul 
investițional angajate în operațiuni de 
securitizare (SVI) sunt unități care 
efectuează operațiuni de securitizare.

Or. en

Justificare

Amendament sugerat de BCE. SVI ar trebui tratate ca unități instituționale separate 
indiferent de criterii precum „gradul de independență față de societatea-mamă” (a se vedea 
punctul 2.22). A se vedea articolul 1 din Regulamentul ECB/2008/30.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 3 – punctul 3.19 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prețul semnificativ din punct de vedere 
economic al unui produs este definit în 
relație cu unitatea instituțională și cu UAE 
locală care a realizat producția. De 
exemplu, totalitatea producției 
întreprinderilor neconstituite în societăți 
deținute de gospodăriile populației care 
este vândută altor unități instituționale este 
vândută la prețuri semnificative din punct 
de vedere economic, adică se consideră 
producție de piață. Pentru producția altor 
unități instituționale, capacitatea de a 
desfășura o activitate de piață la prețuri 
semnificative din punct de vedere 
economic va fi verificată îndeosebi prin 
intermediul unui criteriu cantitativ 

Prețul semnificativ din punct de vedere 
economic al unui produs este definit în 
relație cu unitatea instituțională și cu UAE 
locală care a realizat producția. De 
exemplu, totalitatea producției 
întreprinderilor neconstituite în societăți 
deținute de gospodăriile populației care 
este vândută altor unități instituționale este 
vândută la prețuri semnificative din punct 
de vedere economic, adică se consideră 
producție de piață. Pentru producția altor 
unități instituționale, capacitatea de a 
desfășura o activitate de piață la prețuri 
semnificative din punct de vedere 
economic va fi verificată îndeosebi prin 
intermediul unui criteriu cantitativ 
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(criteriul 50%), utilizând raportul 
vânzări/cost de producție. Pentru a fi un 
producător de piață, unitatea publică 
recuperează cel puțin 50% din costuri prin 
vânzările sale de-a lungul unei perioade 
multianuale lungi. 

(criteriul 50%), utilizând raportul 
vânzări/cost de producție. Pentru a fi un 
producător de piață, unitatea publică 
recuperează 100% din costuri prin 
vânzările sale de-a lungul unei perioade 
multianuale lungi. 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 5 – punctul 5.108

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.108 Este esențial să se stabilească dacă 
societatea financiară angajată în 
securitizarea activelor administrează în 
mod activ portofoliul său prin emiterea de 
titluri de natura datoriei și asumarea 
riscurilor sau acționează doar ca un trust 
care administrează activele într-un mod 
pasiv sau deține titluri de natura datoriei. 
În cazul în care societatea financiară este 
proprietarul legal al unui portofoliu de 
active, emite titluri de natura datoriei care 
sunt de interes pentru portofoliu, are un 
set complet de conturi și este purtătoare 
de riscuri de piață și de credit, ea 
acționează ca un intermediar financiar 
clasificat la alți intermediari financiari. 
Societățile financiare angajate în 
securitizarea activelor, denumite și 
societăți vehicul investițional (SVI), nu 
poartă, de obicei, riscul de piață sau riscul 
de credit, deoarece orice modificare a 
valorii activelor pe care le dețin ca urmare 
a respectivelor riscuri este compensată 
unu-la-unu de o scădere a principalului 
și/sau a dobânzii de plătit deținătorilor de 
titluri de valoare garantate cu active 
(asset-backed securities – ABS). Agențiile 
de evaluare a riscului de credit insistă și 
asupra faptului că societățile de 
securitizare sunt complet protejate de 

eliminat
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insolvență. Societățile financiare angajate 
în securitizarea activelor se disting de 
entitățile care sunt create numai pentru a 
deține portofolii specifice de active și 
pasive financiare. Aceste entități sunt 
combinate cu societatea lor mamă, dacă 
sunt rezidente în aceeași țară ca și 
societatea mamă. Cu toate acestea, fiind 
entități nerezidente, sunt tratate ca unități 
instituționale distincte și sunt clasificate 
ca instituții financiare captive.

Or. en

Justificare

Amendament sugerat de BCE. Acest punct ar trebui eliminat, deoarece nu este în 
conformitate cu definițiile și criteriile aplicabile vehiculelor de securitizare. Aplicarea sa ar 
putea duce la o consolidare a vehiculelor rezidente cu unitățile „societate-mamă” rezidente, 
deoarece de obicei vehiculele de securitizare nu îndeplinesc criteriile propuse privind 
suportarea riscului de piață și de credit (a se vedea și amendamentul 17).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa A – capitolul 20 – punctul 2.29 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitatea de a desfășura o activitate în 
condiții de piață va fi verificată îndeosebi 
prin intermediul uzualului criteriu 
cantitativ (criteriul 50%), utilizând raportul 
dintre vânzări și costuri de producție (astfel 
cum sunt definite la punctele 20.30 și 
20.31). Pentru a fi un producător de piață, 
unitatea publică își va acoperi cel puțin 
50% din costuri prin vânzări de-a lungul 
unei perioade multianuale lungi. 

Capacitatea de a desfășura o activitate în 
condiții de piață va fi verificată îndeosebi 
prin intermediul unui criteriu cantitativ 
(criteriul 100%), utilizând raportul dintre 
vânzări și costuri de producție (astfel cum 
sunt definite la punctele 20.30 și 20.31). 
Pentru a fi un producător de piață, unitatea 
publică își va acoperi 100% din costuri prin 
vânzări de-a lungul unei perioade 
multianuale lungi. 

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 1 – rândul 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

Amendamentul

2 Agregatele principale ale administrațiilor publice - date anuale 85 de zile (*) 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 85 de zile (*)
începând cu 
T1 al anului 

2000

___________________
(*) 82 de zile din 2017, cel puțin pentru statele membre din zona euro.

Or. en

Justificare

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 
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euro area accounts at t+90 days.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa B - tabelul 2 - ultimele două rânduri

Textul propus de Comisie

EDP_D.41 Dobânzi inclusiv fluxurile aferente swap-urilor și contractelor 
forward (FRA)(1) (4)

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

EDP_B.9 Capacitatea (+) / necesarul (-) net de finanțare în cadrul procedurii 
aplicabile deficitelor excesive (EDP)(4)

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

Amendamentul

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

B.9 Capacitatea (+) / necesarul (-) net de finanțare S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Justificare

Amendament sugerat de BCE. Această modificare tehnică are ca scop alinierea deficitelor 
SEC și EDP.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa B - tabelul 801 - ultimele două rânduri

Textul propus de Comisie

Informații suplimentare privind 
administrațiile publice Sectoare

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Totalul cheltuielilor administrațiilor 
publice x

OTR Totalul veniturilor administrațiilor publice x

Amendamentul

Informații suplimentare privind Sectoare
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administrațiile publice

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Totalul cheltuielilor administrațiilor 
publice x

OTR Totalul veniturilor administrațiilor publice x
EMH Ore contractuale lucrate x
EMP Persoane angajate x

Or. en

Justificare

Amendament sugerat de BCE. Pentru a satisface nevoile publicului și cele de politici privind 
măsurarea compensațiilor per angajat și per oră în sectorul administrațiilor publice, 
programul de transmitere (tabelul 108) ar trebui completat cu date trimestriale referitoare la 
numărul de angajați și de ore lucrate în sectorul administrațiilor publice.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul regulament stabilește norme ce trebuie respectate în cursul acumulării și publicării 
în UE a unor date macroeconomice esențiale. Practic, propunerea Comisiei reprezintă o 
revizuire amănunțită a Sistemului european de conturi naționale și regionale (Sistemul 
european de conturi - SEC), care se bazează pe cea mai recentă revizuire a Sistemului de 
conturi naționale al Organizației Națiunilor Unite (SCN - adoptat în 2008), dar care atinge un 
nivel de detaliere și mai mare.

Datele statistice se află în centrul dezbaterilor publice: factorii de decizie, precum și actorii 
economici și cetățenii au nevoie de date independente, fiabile, comparabile și actuale pentru a 
măsura, evalua și monitoriza realitatea economică și evoluția sa. Ar trebui depus un efort 
maxim pentru a garanta faptul că versiunea revizuită a SEC va pune la dispoziția cetățenilor 
date statistice macroeconomice de cea mai înaltă calitate, bazate pe o metodologie solidă și 
prezentate cu respectarea unui calendar precis.

Statele membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sarcinile administrative conexe, motiv 
pentru care în raport se propune să fie aplicate, atunci când este posibil, metode de colectare 
automată și în timp real a datelor. 

În prezentul raport se propune, de asemenea, consolidarea propunerii Comisiei, după cum 
urmează:

 se subliniază că datele puse la dispoziție ar trebui să fie cât mai complete cu putință, 
pentru a se asigura o transparență maximă, în special în ceea ce privește sectorul 
public, și se insistă asupra faptului ca acestea să fie produse și publicate cu luarea în 
considerare a consumatorului;

 de asemenea, se subliniază că este necesar să se depună o muncă metodologică 
suplimentară pentru a se realiza o privire generală mai completă asupra aspectelor de 
mediu, a activităților gospodăriilor casnice și a sectorului public;

 se urmărește limitarea derogărilor la minimul necesar pentru a se asigura o perspectivă 
clară și completă; evoluțiile recente au demonstrat că și țările al căror PIB reprezintă o 
fracțiune mică din PIB-ul UE pot produce efecte sistemice; este exclus să nu se pună 
la dispoziție informații complete referitoare la țările mici;

 Comisiei i se solicită să reformuleze în totalitate programul de transmitere a datelor; 
într-adevăr, programul prezentat în anexa B este derutant și nu permite înțelegerea 
deplină a conținutului, a frecvenței și a termenelor-limită pentru publicarea datelor 
statistice de către statele membre; 

 Comisiei i se cere să prezinte Parlamentului European, o dată la doi ani, rapoarte de 
calitate referitoare la conturile naționale;

 se acordă mai mult timp pentru examinarea de către Parlament a actelor delegate.


