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Ændringsforslag 24
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen bør bidrage til 
overvågningen af medlemsstaternes 
økonomier og ØMU'en og navnlig med 
regelmæssige mellemrum aflægge rapport 
til Rådet om medlemsstaternes opfyldelse 
af deres forpligtelser i forbindelse med 
ØMU'en.

(2) Kommissionen bør bidrage til 
overvågningen af medlemsstaternes 
økonomier og økonomierne i 
medlemsstaternes regioner og ØMU'en og 
bør navnlig med regelmæssige mellemrum 
aflægge rapport til Rådet om, hvordan
medlemsstaterne og de af 
medlemsstaternes regioner, der har 
fiskale og lovgivningsmæssige beføjelser, 
opfylder deres forpligtelser i forbindelse 
med ØMU'en.

Or. en

Ændringsforslag 25
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen bør bruge 
nationalregnskabsaggregater til Unionens 
administrative formål og navnlig til 
budgetberegninger.

(4) Kommissionen bør bruge national- og 
regionalregnskabsaggregater til Unionens 
administrative formål og navnlig til 
budgetberegninger.

Or. en

Ændringsforslag 26
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Med henblik på udarbejdelse af 
miljøøkonomiske regnskaber som 
satellitregnskaber til ENS 95 har Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 691/2011 af 6. juli 2011 om 
europæiske miljøøkonomiske regnskaber 
fastlagt en fælles ramme for indsamling, 
udarbejdelse, indberetning og evaluering 
af data til europæiske miljøøkonomiske 
regnskaber1. 
________________
1EUT L 192 af 22.7.2011, s. 1.

Or. ro

Ændringsforslag 27
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør for så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "BNP og mere –
Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Der kan 
derfor være behov for yderligere 
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger.

(9) For så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber bør der tages fuldt
hensyn til Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet "BNP og 
mere – Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Der kan 
derfor være behov for yderligere 
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger, men der er tilstrækkelige 
beviser for behovet, og der er 
instrumenter til rådighed, således at der 
hurtigt kan træffes foranstaltninger for at 
afhjælpe manglerne ved BNP-begrebet. 
Kommissionen bør inden juli 2013 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en opdateret meddelelse om "BNP og 
mere" sammen med en handlingsplan 
med hovedvægt på konkrete 
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lovgivningsmæssige forslag, der skal 
fremsættes inden juli 2014.  

Or. en

Ændringsforslag 28
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør for så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "BNP og mere –
Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Der kan 
derfor være behov for yderligere 
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger.

(9) Der bør for så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber også tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "BNP og mere –
Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Der kan 
derfor være behov for yderligere 
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger.

Or. ro

Ændringsforslag 29
Edward Scicluna

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør for så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "BNP og mere –
Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Der kan 
derfor være behov for yderligere 
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger.

(9) Der bør for så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "BNP og mere –
Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Yderligere 
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger er nødvendige, navnlig for at 
tage større hensyn til ændringer i den 
offentlige sektors produktivitet, integrere 
miljøregnskabet med det økonomiske 
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regnskab og udvide disse ved at tilføje 
regnskaber vedrørende sociale aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 30
Edward Scicluna

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Muligheden for at anvende nye, 
automatiserede realtidssystemer til 
indsamling af data bør undersøges.

Or. en

Ændringsforslag 31
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 
26. maj 2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
skal alle statistiske data opdelt efter 
regionale enheder, som medlemsstaterne 
indsender til Kommissionen, være 
udarbejdet i henhold til NUTS-
nomenklaturen. For at der kan udarbejdes 
sammenlignelige regionale statistikker, bør 
de regionale enheder derfor være i 
overensstemmelse med NUTS-
nomenklaturen.

(12) I henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 
26. maj 2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
skal alle statistiske data opdelt efter 
regionale enheder, som medlemsstaterne 
indsender til Kommissionen, være 
udarbejdet i henhold til NUTS-
nomenklaturen. For at der kan udarbejdes 
sammenlignelige regionale statistikker, bør 
de regionale enheder derfor være i 
overensstemmelse med NUTS-
nomenklaturen. NUTS-nomenklaturen 
skal opdateres inden denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Betydningen af regionalregnskaber 
i medlemsstater med autonome eller 
regionale regeringer anerkendes samt 
behovet for at øge gennemsigtigheden på 
regionalt plan. Muligheden for at 
Eurostat kan indsamle data på NUTS 2-
niveau bør undersøges yderligere gennem 
en detaljeret cost-benefit-analyse.

Or. en

Ændringsforslag 33
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med henblik på at sikre og øge 
gennemsigtigheden i de offentlige 
regnskaber bør EU's overvågning gøres 
mere effektiv, ikke mindst for at kunne 
oprette nye instrumenter til håndtering af 
gældskrisen.

Or. it

Ændringsforslag 34
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er oprettet en taskforce med 
henblik på en nærmere undersøgelse af 
spørgsmålet om behandlingen af indirekte 
målte finansielle formidlingstjenester 
(FISIM) i nationalregnskabssystemet. 
Under hensyntagen til taskforcens 
konklusioner kan det blive nødvendigt at 
ændre den metode, der anvendes til 
beregning og allokering af FISIM, ved 
hjælp af en delegeret retsakt inden 
udgangen af 2012, således at der kan opnås 
mere pålidelige tal.

(13) Der er oprettet en taskforce med
henblik på en nærmere undersøgelse af 
spørgsmålet om behandlingen af indirekte 
målte finansielle formidlingstjenester 
(FISIM) i national- og 
regionalregnskabssystemet. Under 
hensyntagen til taskforcens konklusioner 
kan det blive nødvendigt at ændre den 
metode, der anvendes til beregning og 
allokering af FISIM, ved hjælp af en 
delegeret retsakt inden udgangen af 2012, 
således at der kan opnås mere pålidelige 
tal.

Or. en

Ændringsforslag 35
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er oprettet en taskforce med 
henblik på en nærmere undersøgelse af 
spørgsmålet om behandlingen af indirekte 
målte finansielle formidlingstjenester 
(FISIM) i nationalregnskabssystemet.
Under hensyntagen til taskforcens 
konklusioner kan det blive nødvendigt at 
ændre den metode, der anvendes til 
beregning og allokering af FISIM, ved 
hjælp af en delegeret retsakt inden 
udgangen af 2012, således at der kan opnås 
mere pålidelige tal.

(13) Der er oprettet en taskforce med 
henblik på en nærmere undersøgelse af 
spørgsmålet om behandlingen af indirekte 
målte finansielle formidlingstjenester 
(FISIM) i nationalregnskabssystemet. 
Under hensyntagen til taskforcens 
konklusioner er det nødvendigt at ændre 
den metode, der anvendes til beregning og 
allokering af FISIM, gennem indførelsen 
af en risikotilpasset metode, der på 
passende vis afspejler de forventede 
fremtidige omkostninger ved realiseret 
risiko, ved hjælp af en delegeret retsakt 
inden udgangen af 2012, således at der kan 
opnås mere pålidelige tal.

Or. en
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Begrundelse

På nuværende tidspunkt anses finansielle institutioner for at producere værdi, når de ejer 
risikable aktiver, som vil give højere afkast. Denne indkomst beregnes som merværdi, selv om 
den kun repræsenterer de forventede fremtidige omkostninger ved risiciene. Derfor er der 
behov for risikojusteringer på grundlag af de forventede fremtidige omkostninger ved 
REALISERET risiko for at vise det REELLE direkte bidrag til BNP.

Ændringsforslag 36
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den nuværende regel om, at 
virksomheder i den offentlige sektor anses 
for at være "privatejet", hvis de dækker 
mere end 50 % af omkostninger ved salg, 
kan føre til upræcise og 
ikkerepræsentative statistikker fra 
myndigheder. Denne grænseværdi bør 
derfor ændres til 100 % med henblik på at 
undgå usikre statistiske oplysninger, store 
spring i indberetningerne af statslig gæld 
eller underskud og datamanipulation.

Or. en

Ændringsforslag 37
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Udgifter til forskning og udvikling har 
karakter af investeringer og bør derfor 
registreres som faste investeringer. Det er 
dog nødvendigt at præcisere formatet for 
de data, der skal registreres som faste 
investeringer, ved hjælp af en delegeret 

(14) Udgifter til forskning og udvikling, 
forudsat at de anvendes til erhvervelse 
eller fremstilling af økonomiske goder,
har karakter af investeringer og bør derfor 
registreres som faste investeringer. Det er 
dog nødvendigt at præcisere formatet for 
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retsakt, når man via en test baseret på 
udviklingen af supplerende tabeller har 
opnået tilstrækkelig tillid til dataenes 
pålidelighed.

de data, der skal registreres som faste 
investeringer, ved hjælp af en delegeret 
retsakt, når man via en test baseret på 
udviklingen af supplerende tabeller har 
opnået tilstrækkelig tillid til dataenes 
pålidelighed.

Or. de

Ændringsforslag 38
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaternes militærudgifter er 
ifølge deres natur ikke investering i 
klassisk forstand og bør derfor ikke 
registreres som faste investeringer, men 
bør fortsat registreres som normale 
driftsomkostninger.

Or. de

Begrundelse

Fuld registrering af militærudgifter som faste investeringer er ikke blot etisk yderst tvivlsomt, 
men ville også udgøre et statistisk incitament til at investere store summer af offentlige midler 
i våben for at øge BNP. I forhold til de nuværende militærudgifter ville denne ændring betyde 
en stigning i BNP på mellem 0,1 % (Ungarn) og 1 % (Bulgarien).  Denne tilgang ville være i 
modstrid med EU's fredelige udvikling.

Ændringsforslag 39
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for at foretage (15) Der er behov for at gennemføre
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undersøgelser og gøre en indsats, specielt 
vedrørende "BNP og mere" og "Europa 
2020", for at udvikle en mere fuldstændig 
metode til måling af velfærd og fremgang 
og dermed medvirke til at fremme en 
intelligent, bæredygtig og inkluderende 
økonomi. Disse undersøgelser og denne 
indsats vil bidrage til yderligere at forbedre 
datatilgængeligheden, -indberetningen og -
kvaliteten samt styrke metodologien og 
dermed bane vejen for fremtidige 
udviklinger.

undersøgelser og handle hurtigt, specielt 
vedrørende "BNP og mere" og "Europa 
2020", for at udvikle en mere fuldstændig 
metode til måling af velfærd og fremgang 
og dermed medvirke til at fremme en 
intelligent, bæredygtig og inkluderende 
økonomi, under fuld hensyntagen til 
miljøeksternaliteter og sociale uligheder,
og arbejde for at afhjælpe disse. Sådanne
undersøgelser og denne indsats vil bidrage 
til yderligere at forbedre 
datatilgængeligheden, -indberetningen og -
kvaliteten samt styrke metodologien og 
dermed bane vejen for fremtidige 
udviklinger. Data vedrørende national- og 
regionalregnskabssystemet bør betragtes 
som et led i forfølgelsen af disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 40
Edward Scicluna

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for at foretage 
undersøgelser og gøre en indsats, specielt 
vedrørende "BNP og mere" og "Europa 
2020", for at udvikle en mere fuldstændig 
metode til måling af velfærd og fremgang 
og dermed medvirke til at fremme en 
intelligent, bæredygtig og inkluderende 
økonomi. Disse undersøgelser og denne 
indsats vil bidrage til yderligere at forbedre 
datatilgængeligheden, -indberetningen og -
kvaliteten samt styrke metodologien og 
dermed bane vejen for fremtidige 
udviklinger.

(15) Der er behov for at foretage 
undersøgelser og gøre en indsats, specielt 
vedrørende "BNP og mere" og "Europa 
2020", for at udvikle en mere fuldstændig 
metode til måling af velfærd og fremgang 
og dermed medvirke til at fremme en 
intelligent, bæredygtig og inkluderende 
økonomi under hensyntagen til 
miljømæssige og sociale forhold. Disse 
undersøgelser og denne indsats vil bidrage 
til yderligere at forbedre 
datatilgængeligheden, -indberetningen og -
kvaliteten samt styrke metodologien og 
dermed bane vejen for fremtidige 
udviklinger. Data vedrørende national- og 
regionalregnskabssystemet bør betragtes 
som et led i forfølgelsen af disse mål.
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Or. en

Ændringsforslag 41
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Grundlaget for analyser og 
politikker i bilag A skal omfatte 
regionernes indbyrdes afhængighed i 
analysen af medlemsstaternes økonomiers 
indbyrdes afhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) I bilag A anføres: regional 
territorialisering af statslige udgifter, data 
om regionale fiskale skævheder (gennem 
anvendelse af pengestrømsmetoden) for 
de regioner på NUTS 1-niveau og 2-
niveau med fiskale og lovgivningsmæssige 
beføjelser samt regionale data om 
forholdet mellem offentligt og privat 
kapitalapparat.

Or. en

Ændringsforslag 43
Edward Scicluna
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Da gennemførelsen af denne 
forordning kan gøre det nødvendigt at 
foretage større ændringer af de nationale 
statistiske systemer, kan Kommissionen 
indrømme medlemsstaterne undtagelser.

(17) Da gennemførelsen af denne 
forordning kan gøre det nødvendigt at 
foretage større ændringer af de nationale 
statistiske systemer, bør Kommission stille 
de nødvendige ressourcer og den 
nødvendige ekspertise til rådighed for at 
støtte de medlemsstater, der har 
utilstrækkelige ressourcer, eller som 
oplever store metodologiske hindringer. 
Kommissionen kan indrømme 
medlemsstaterne undtagelser. Sådanne 
undtagelser bør imidlertid være 
midlertidige og skal regelmæssigt tages op 
til nyvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 44
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Da gennemførelsen af denne 
forordning kan gøre det nødvendigt at 
foretage større ændringer af de nationale 
statistiske systemer, kan Kommissionen 
indrømme medlemsstaterne undtagelser.

(17) Da gennemførelsen af denne 
forordning kan gøre det nødvendigt at 
foretage større ændringer af de nationale 
statistiske systemer, kan Kommissionen 
indrømme medlemsstaterne undtagelser.
Sådanne undtagelser gælder udelukkende 
i de medlemsstater, hvor denne type 
ændringer ikke er økonomisk 
overkommelige i deres budget.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en metodologi (bilag A) vedrørende 
fælles standarder, definitioner, 
klassifikationer, og regnskabsregler, som 
skal anvendes til udarbejdelse af 
sammenlignelige regnskaber og tabeller til 
brug for Unionen samt de i artikel 3 
foreskrevne resultater

(a) en metodologi (bilag A) vedrørende 
fælles standarder, definitioner, 
klassifikationer, og regnskabsregler, som 
skal anvendes til udarbejdelse af 
sammenlignelige regnskaber og tabeller til 
brug for Unionen samt de i artikel 3 
foreskrevne resultater. Bilag A ændres af 
Kommissionen med henblik på at indføre 
de nødvendige yderligere krav og faktorer 
for økonomisk analyse

Or. en

Ændringsforslag 46
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 7, 8 og 9 vedtage ændringer af 
metodologien for ENS 2010 med det 
formål at præcisere og forbedre indholdet 
af systemet, forudsat at de ikke indebærer 
ændringer af grundbegreberne, at der ikke 
kræves yderligere ressourcer til deres 
gennemførelse, og at anvendelsen af dem 
ikke medfører en forøgelse af de egne 
indtægter.

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 7, 8 og 9 vedtage ændringer af 
metodologien for ENS 2010 med det 
formål at præcisere og forbedre indholdet 
af systemet, forudsat at de ikke indebærer
ændringer af grundbegreberne, at der ikke 
kræves yderligere ressourcer til deres 
gennemførelse, og at anvendelsen af dem 
ikke medfører en forøgelse af de egne 
indtægter. Kommissionen arbejder nært 
sammen med Den Europæiske 
Centralbank om at udarbejde udkast til 
delegerede retsakter.

Or. lt
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Ændringsforslag 47
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af tvivl vedrørende den 
korrekte gennemførelse af 
regnskabsreglerne i ENS 2010 anmoder 
den berørte medlemsstat Kommissionen 
(Eurostat) om en uddybning. 
Kommissionen (Eurostat) undersøger 
straks spørgsmålet og meddeler den 
pågældende medlemsstat sin afgørelse 
desangående.

3. I tilfælde af usikkerhed vedrørende den 
korrekte gennemførelse af 
regnskabsreglerne i ENS 2010 anmoder 
den berørte medlemsstat Kommissionen 
(Eurostat) om en uddybning. 
Kommissionen (Eurostat) undersøger 
straks anmodningen og meddeler 
omgående den pågældende medlemsstat 
sin afgørelse desangående.

Or. ro

Ændringsforslag 48
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne foretager beregningen 
og allokeringen af indirekte målte 
finansielle formidlingstjenester (FISIM) i 
nationalregnskabet i overensstemmelse 
med den metode, der er beskrevet i bilag 
A. Kommissionen kan inden udgangen af 
2012 fastlægge en metode til beregning og 
allokering af FISIM ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 7, 8 og 9.

4. Medlemsstaterne foretager beregningen 
og allokeringen af indirekte målte 
finansielle formidlingstjenester (FISIM) i 
nationalregnskabet i overensstemmelse 
med den metode, der er beskrevet i bilag 
A. Kommissionen skal inden udgangen af 
2012 fastlægge en metode til beregning og 
allokering af FISIM ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 7, 8 og 9 og indføre en 
risikotilpasset metode, der på passende vis 
afspejler de forventede fremtidige 
omkostninger ved realiseret risiko.

Or. en
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Begrundelse

På nuværende tidspunkt anses finansielle institutioner for at producere værdi, når de ejer 
risikable aktiver, som vil give højere afkast. Denne indkomst beregnes som merværdi, selv om 
den kun repræsenterer de forventede fremtidige omkostninger ved risiciene. Derfor er der 
behov for risikojusteringer på grundlag af de forventede fremtidige omkostninger ved 
REALISERET risiko for at vise det REELLE direkte bidrag til BNP.

Ændringsforslag 49
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne foretager beregningen 
og allokeringen af indirekte målte 
finansielle formidlingstjenester (FISIM) i 
nationalregnskabet i overensstemmelse 
med den metode, der er beskrevet i bilag 
A. Kommissionen kan inden udgangen af 
2012 fastlægge en metode til beregning og 
allokering af FISIM ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 7, 8 og 9.

4. Medlemsstaterne foretager beregningen 
og allokeringen af indirekte målte 
finansielle formidlingstjenester (FISIM) i 
national- og regionalregnskabet i 
overensstemmelse med den metode, der er 
beskrevet i bilag A. Kommissionen kan 
inden udgangen af 2012 fastlægge en 
metode til beregning og allokering af 
FISIM ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9.

Or. en

Ændringsforslag 50
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udgifter til forskning og udvikling 
registreres af medlemsstaterne som faste 
investeringer. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at sikre pålideligheden af de data, der 
skal registreres som faste investeringer. I 

5. Udgifter til forskning og udvikling,
forudsat at de anvendes til erhvervelse 
eller fremstilling af økonomiske goder,
skal registreres af medlemsstaterne som 
faste investeringer. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
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sådanne delegerede retsakter præciseres 
formatet for de pågældende data.

på at sikre pålideligheden af de data, der 
skal registreres som faste investeringer. I 
sådanne delegerede retsakter præciseres 
formatet for de pågældende data.

Or. de

Ændringsforslag 51
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaternes militærudgifter 
registreres som normale 
driftsomkostninger.

Or. de

Begrundelse

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Ændringsforslag 52
Edward Scicluna

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I givet fald og for at sikre at denne 
forordning overholdes, bør Kommission 
stille de nødvendige ressourcer og den 
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nødvendige ekspertise til rådighed for at 
støtte de medlemsstater, der har 
utilstrækkelige ressourcer, eller som 
oplever store metodologiske hindringer.

Or. en

Ændringsforslag 53
Edward Scicluna

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen indrømmer 
udelukkende en midlertidig undtagelse 
efter stk. 1 i de tilfælde, hvor der er klart 
utilstrækkelige ressourcer eller større 
metodologiske forhindringer. Undtagelsen 
indrømmes kun for en periode svarende 
til den tid, som er nødvendig, for at 
medlemsstaten kan løse sine 
ressourceproblemer eller fjerne de 
metodologiske forhindringer. 
Kommissionen stiller de nødvendige 
ressourcer og den nødvendige ekspertise 
til rådighed for at støtte medlemsstaten. 
Kommissionen indrømmer ikke en 
undtagelse, såfremt en sådan undergraver 
nøjagtigheden af aggregerede data 
uforholdsmæssigt. Medlemsstatens andel 
af BNP i Unionen eller euroområdet kan 
ikke begrunde en undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 54
Edward Scicluna

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Delegerede retsakter anvendes ikke i 
forhold til statistiske oplysninger, der 
udarbejdes i tilknytning til 
gennemførelsen af proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud eller procedurerne vedrørende 
makroøkonomisk ubalance.

Or. en

Ændringsforslag 55
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Fristen forlænges med yderligere to 
måneder på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet.

Or. ro

Ændringsforslag 56
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 1 – punkt 1.18 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) den rolle, offentlig forvaltning og 
service spiller, og dens finansielle stilling

(2) den rolle, offentlig forvaltning og 
service spiller, og dens finansielle stilling, 
med henblik på at analysere indtægter, 
udgifter og gældsbyrde på nationalt og 
regionalt plan ned til NUTS 2-niveau

Or. it
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Ændringsforslag 57
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 1 – punkt 1.18 – litra b – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) regional territorialisering af statslige 
udgifter

Or. en

Ændringsforslag 58
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 1 – punkt 1.18 – litra b – led 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) regionale data om forholdet mellem 
offentlige og private aktier

Or. en

Ændringsforslag 59
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 1 – punkt 1.18 – litra d – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) analyse af den indbyrdes afhængighed 
mellem økonomierne i EU

(2) analyse af den indbyrdes afhængighed 
mellem økonomierne i EU under 
hensyntagen til medlemsstaterne og deres 
regioner, navnlig når disse regioner har 
lovgivningsmæssige og fiskale beføjelser 

Or. en
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Ændringsforslag 60
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 1 – punkt 1.18 – litra d – led 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) data om regionale fiskale skævheder 
(gennem anvendelse af 
pengestrømsmetoden) for regionerne på 
NUTS 1-niveau og 2-niveau med fiskale 
og lovgivningsmæssige beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 61
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 13 – punkt 13.04 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regionalregnskaberne omfatter samme sæt 
konti som nationalregnskabet, hvori de 
synliggør regionale økonomiske strukturer, 
udviklinger og forskelle. På grund af 
begrebsmæssige problemer og 
opgørelsesvanskeligheder er det regionale 
sæt af konti dog mere begrænset i dækning 
og indeholder færre detaljerede 
oplysninger end det nationale.

Regionalregnskaberne omfatter samme sæt 
konti som nationalregnskabet, hvori de 
synliggør regionale økonomiske strukturer, 
udviklinger og forskelle. På grund af 
begrebsmæssige problemer og 
opgørelsesvanskeligheder er det regionale 
sæt af konti dog mere begrænset i dækning 
og indeholder færre detaljerede 
oplysninger end det nationale. I 
betragtning af omfanget af de offentlige 
udgifter på regionalt plan skal der 
fremlægges omfattende udgiftsdata for 
regioner ned til NUTS 2-niveau med 
henblik på at sikre større 
gennemsigtighed i anvendelsen af 
offentlige midler.

Or. it
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Ændringsforslag 62
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Bilag A – kapitel 13 – punkt 13.08

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regionalregnskaberne udarbejdes på 
grundlag af direkte indsamlede regionale 
data samt nationale data, som er 
regionalfordelt på basis af skøn. Jo mere 
fuldstændige de direkte indsamlede data er, 
jo mindre betyder skønnene. Mangelen på 
tilstrækkeligt fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige regionale oplysninger gør det 
nødvendigt at anvende skøn i forbindelse 
med udarbejdelsen af regionalregnskaber. 
Dette indebærer, at visse forskelle mellem 
regionerne ikke nødvendigvis kommer til 
udtryk i regionalregnskaberne.

Regionalregnskaberne udarbejdes på 
grundlag af direkte indsamlede regionale 
data samt, hvor der gælder særlige 
undtagelser, af nationale data, som er 
regionalfordelt på basis af skøn. Jo mere 
fuldstændige de direkte indsamlede data er, 
jo mindre betyder skønnene. Mangelen på 
tilstrækkeligt fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige regionale oplysninger gør det 
nødvendigt at anvende skøn i forbindelse 
med udarbejdelsen af regionalregnskaber. 
Dette indebærer, at visse forskelle mellem 
regionerne ikke nødvendigvis kommer til 
udtryk i regionalregnskaberne.

Or. it

Ændringsforslag 63
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag B – første tabel – række 2, 801, 27 og 28

Kommissionens forslag

2 Vigtigste aggregater for offentlig forvaltning og service – på 
årsbasis 3/9 fra 1995

801 Ikke-finansielle konti efter sektor – på kvartalsbasis 85 dage fra 1999Q1

27 Finansielle konti for offentlig forvaltning og service – på 
kvartalsbasis 85 dage fra 1999Q1

28 Offentlig gæld – på kvartalsbasis 3 fra 2000Q1

Ændringsforslag

2 Vigtigste aggregater for offentlig forvaltning og service – på 
årsbasis

3/9 eller, i det mindste for 
euroområdets 

medlemsstater, 85 dage og 
82 dage fra 2017.

fra 1995
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801 Ikke-finansielle konti efter sektor – på kvartalsbasis

85 dage og, i det mindste 
for euroområdets 

medlemsstater, 82 dage 
fra 2017.

fra 1999Q1

27 Finansielle konti for offentlig forvaltning og service – på 
kvartalsbasis

85 dage og, i det mindste 
for euroområdets 

medlemsstater, 82 dage 
fra 2017.

fra 1999Q1

28 Offentlig gæld – på kvartalsbasis

3 eller, i det mindste for 
euroområdets 

medlemsstater, 85 dage og 
82 dage fra 2017.

fra 2000Q1

Or. en

Begrundelse

ECB har anmodet om en kortere frist for at have oplysninger til rådighed til ECB's møder i 
Styrelsesrådet. Men at afkorte fristerne for sådanne statistikker kan kompromittere 
oplysningernes kvalitet, især hvis de i øvrigt er udarbejdet på en integreret måde. Det ville 
også være en betydelig ekstra omkostningsbyrde at muliggøre indberetning af bagvedliggende 
data. Da ECB udelukkende har brug for disse oplysninger fra lande i euroområdet, bør 
indberetningsfristen for de andre medlemsstater forblive, som den er, indtil fordelene ved 
tidligere indberetning kontra reduceret pålidelighed og de øgede omkostninger i forbindelse 
med overholdelsen bedre kan vurderes.


