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ZAŁĄCZNIK II
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO SPRAWOZDAWCZOŚCI
I PRZEGLĄDU
1. Zakres
Zgodnie
z art. 22
niniejszego
rozporządzenia
i pkt 22
i 23
porozumienia
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
zachodzi potrzeba oceny rozporządzenia pod kątem zagwarantowania skutecznej oceny
postępów w osiąganiu celów określonych w jego motywie 35 i art. 1.
Ocena ta zostanie dokonana w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych
wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji
i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wspomniane
wymogi mogą, w stosownych przypadkach, obejmować wymierne wskaźniki jako podstawę
oceny oddziaływania rozporządzenia w terenie.
2. Wskaźniki
W odniesieniu do przeglądu i sprawozdawczości, o których mowa w art. 22, Komisja może
wykorzystać następujące wskaźniki w celu dokonania przeglądu postępów w stosowaniu
niniejszego rozporządzenia i złożenia sprawozdania pod kątem osiągania jego celów:
a) PKB;
b) pomiary luki produktowej;
c) zatrudnienie, stopę bezrobocia, współczynniki aktywności zawodowej, wskaźniki pracy
w niepełnym wymiarze czasu pracy, przepracowane godziny;
d) nakłady brutto na środki trwałe sektora instytucji rządowych i samorządowych, obejmujące
dane sektorowe;
e) nakłady brutto na środki trwałe finansowane w ramach programów wspieranych przez Unię
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
f) rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym saldo budżetowe, saldo
budżetowe w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, kurs polityki budżetowej, deficyt
publiczny, zadłużenie, modele pozyskiwania dochodów obejmujące dochody nadzwyczajne
i niedobory dochodów, automatyczne stabilizatory, wydatki z tytułu odsetek;
g) dane z rynków finansowych, takie jak stopy oprocentowania obligacji państwowych.
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