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Τροπολογία 24
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή οφείλει να συμβάλλει στην 
παρακολούθηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και της ΟΝΕ και, 
συγκεκριμένα, να υποβάλλει τακτικά 
έκθεση στο Συμβούλιο για την
επιτελούμενη στα κράτη μέλη πρόοδο
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της ΟΝΕ.

(2) Η Επιτροπή οφείλει να συμβάλλει στην 
παρακολούθηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
και της ΟΝΕ και θα πρέπει, συγκεκριμένα, 
να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο 
Συμβούλιο για την πρόοδο που επιτελείται
στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους, 
που έχουν φορολογικές και νομοθετικές 
εξουσίες όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της ΟΝΕ.

Or. en

Τροπολογία 25
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί 
συγκεντρωτικά μεγέθη των εθνικών 
λογαριασμών για διοικητικούς σκοπούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως, για 
δημοσιονομικούς υπολογισμούς.

4) Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί 
συγκεντρωτικά μεγέθη των εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών για 
διοικητικούς σκοπούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και, ιδίως, για δημοσιονομικούς 
υπολογισμούς.

Or. en

Τροπολογία 26
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Για τον σκοπό της δημιουργίας 
περιβαλλοντικών οικονομικών 
λογαριασμών στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95, ο 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά 
με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς 
οικονομικούς λογαριασμούς θέσπισε 
κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την 
κατάρτιση, τη διαβίβαση και την 
αξιολόγηση ευρωπαϊκών 
περιβαλλοντικών οικονομικών 
λογαριασμών1. 
________________
1 ΕΕ L 192, 22.7.2011, σ. 1.

Or. ro

Τροπολογία 27
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών λογαριασμών πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 20ής 
Αυγούστου 2009. Επομένως, ενδέχεται να 
απαιτηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων.

(9) Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών λογαριασμών πρέπει να 
ληφθεί πλήρως υπόψη η ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 20ής 
Αυγούστου 2009. Ενδέχεται να 
απαιτηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων, όμως 
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για 
αυτήν την ανάγκη καθώς και μέσα για την 
ανάληψη ταχείας δράσης με στόχο την 
υπέρβαση των ελλείψεων της προσέγγισης 
σχετικά με το ΑΕΠ. Η Επιτροπή θα 
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πρέπει να παρουσιάσει, έως τον Ιούλιο 
2013, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο επικαιροποιημένη 
ανακοίνωση με θέμα «ΑΕΠ και πέρα από 
αυτό», μαζί με ένα σχέδιο δράσης, 
επικεντρωμένο σε σαφείς νομοθετικές 
προτάσεις, που προβλέπεται να 
υποβληθούν έως τον Ιούλιο 2014. 

Or. en

Τροπολογία 28
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών λογαριασμών πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 20ής 
Αυγούστου 2009.  Επομένως, ενδέχεται να 
απαιτηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων.

(9) Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών λογαριασμών πρέπει να 
δοθεί επίσης προσοχή στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 20ής 
Αυγούστου 2009. Επομένως, ενδέχεται να 
απαιτηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων.

Or. ro

Τροπολογία 29
Edward Scicluna

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών λογαριασμών πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

(9) Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών λογαριασμών πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 20ής 
Αυγούστου 2009. Επομένως, ενδέχεται να 
απαιτηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων.

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 20ής 
Αυγούστου 2009. Είναι αναγκαίο να 
διενεργηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων, 
προκειμένου να ληφθούν, ειδικότερα, 
υπόψη οι μεταβολές στην 
παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, 
συγχωνεύοντας τους περιβαλλοντικούς με 
τους οικονομικούς λογαριασμούς και 
επεκτείνοντάς τους με την προσθήκη 
λογαριασμών που αφορούν κοινωνικές 
πτυχές.

Or. en

Τροπολογία 30
Edward Scicluna

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης νέων, 
αυτοματοποιημένων μεθόδων συλλογής 
σε πραγματικό χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 31
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας 

(12) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας 
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κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS), όλες οι 
στατιστικές των κρατών μελών που 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες 
ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες 
πρέπει να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση 
NUTS. Συνεπώς, προκειμένου να 
καταρτίζονται συγκρίσιμες περιφερειακές 
στατιστικές, οι εδαφικές μονάδες θα πρέπει 
να καθορίζονται σύμφωνα με την 
ταξινόμηση NUTS.

κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS), όλες οι 
στατιστικές των κρατών μελών που 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες 
ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες 
πρέπει να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση 
NUTS. Συνεπώς, προκειμένου να 
καταρτίζονται συγκρίσιμες περιφερειακές 
στατιστικές, οι εδαφικές μονάδες θα πρέπει 
να καθορίζονται σύμφωνα με την 
ταξινόμηση NUTS. Η ταξινόμηση NUTS 
πρέπει να επικαιροποιηθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Αναγνωρίζονται τόσο η σημασία 
των περιφερειακών λογαριασμών στα 
κράτη μέλη με αυτόνομες ή 
περιφερειακές κυβερνήσεις όσο και η 
ανάγκη για αύξηση της διαφάνειας σε 
περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω η σκοπιμότητα 
των στοιχείων που συλλέγει η Eurostat σε 
επίπεδο NUTS 2, μέσω λεπτομερούς 
ανάλυσης κόστους - οφέλους.

Or. en

Τροπολογία 33
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Προκειμένου να εξασφαλιστεί και 
να ενισχυθεί η διαφάνεια των δημόσιων 
λογαριασμών, η παρακολούθηση της ΕΕ 
θα πρέπει να καταστεί περισσότερο 
ουσιαστική, αν μη τι άλλο ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η θέσπιση νέων μέσων για 
την αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους.

Or. it

Τροπολογία 34
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα που 
ανέλαβε να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα 
της αντιμετώπισης των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς λογαριασμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
ομάδας καθηκόντων, ίσως να χρειαστεί 
τροποποίηση της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό και την κατανομή των 
ΥΧΔΜΕ, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πριν από το τέλος του 2012, έτσι ώστε να 
παρέχονται πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

(13) Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα που 
ανέλαβε να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα 
της αντιμετώπισης των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς και 
περιφερειακούς λογαριασμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
ομάδας καθηκόντων, ίσως να χρειαστεί 
τροποποίηση της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό και την κατανομή των 
ΥΧΔΜΕ, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πριν από το τέλος του 2012, έτσι ώστε να 
παρέχονται πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 35
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13



AM\889739EL.doc 9/25 PE480.612v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα που 
ανέλαβε να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα 
της αντιμετώπισης των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς λογαριασμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
ομάδας καθηκόντων, ίσως να χρειαστεί
τροποποίηση της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό και την κατανομή των 
ΥΧΔΜΕ, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πριν από το τέλος του 2012, έτσι ώστε να 
παρέχονται πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

(13) Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα που 
ανέλαβε να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα 
της αντιμετώπισης των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς λογαριασμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
ομάδας καθηκόντων, είναι αναγκαία η 
τροποποίηση της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό και την κατανομή των 
ΥΧΔΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης μιας 
προσαρμοσμένης στον κίνδυνο μεθόδου 
που να αντανακλά επαρκώς το 
αναμενόμενο μελλοντικό κόστος του 
υφιστάμενου κινδύνου, με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πριν από το τέλος του 
2012, έτσι ώστε να παρέχονται πιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, υπολογίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παράγουν αξία μέσω της 
κατοχής περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, τα οποία θα έχουν υψηλότερες αποδόσεις.   
Το εισόδημα αυτό υπολογίζεται ως προστιθέμενη αξία ακόμη και αν αντιπροσωπεύει απλώς το 
αναμενόμενο μελλοντικό κόστος των κινδύνων. Εξ ου και η ανάγκη να εκφράζει η προσαρμογή 
του κινδύνου με βάση το αναμενόμενο μελλοντικό κόστος του υφιστάμενου κινδύνου την 
πραγματική συμβολή στο ΑΕΠ. 

Τροπολογία 36
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Ο σημερινός κανόνας, σύμφωνα με 
τον οποίο οι εταιρείες του δημοσίου 
τομέα θεωρούνται «ιδιωτικές» εάν 
λαμβάνουν  περισσότερο από το 50% του 
κόστους τους από τις πωλήσεις, είναι 
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δυνατόν να οδηγήσει σε ανακριβείς και 
μη αντιπροσωπευτικές κυβερνητικές 
στατιστικές.  Το εν λόγω όριο θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί στο 100%, 
ούτως ώστε να αποφευχθούν τα ασταθή 
στατιστικά στοιχεία, τα μεγάλα άλματα 
στην υποβολή στοιχείων σχετικά με το 
δημόσιο χρέος ή έλλειμμα και η 
παραποίηση των στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 37
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
έχουν το χαρακτήρα επενδύσεων και, 
επομένως, πρέπει να καταγράφονται ως 
σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου. Ωστόσο, 
είναι αναγκαίο να καθοριστεί ο 
μορφότυπος των στοιχείων που θα 
καταγράφονται ως σχηματισμός πάγιου 
κεφαλαίου, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία των 
στοιχείων, μέσω μιας δοκιμαστικής 
διαδικασίας βάσει της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών πινάκων.

(14) Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 
εφόσον χρησιμοποιούνται για την 
προμήθεια ή την παραγωγή οικονομικών 
αγαθών, έχουν το χαρακτήρα επενδύσεων 
και, επομένως, πρέπει να καταγράφονται 
ως σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου.
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ο 
μορφότυπος των στοιχείων που θα 
καταγράφονται ως σχηματισμός πάγιου 
κεφαλαίου, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία των 
στοιχείων, μέσω μιας δοκιμαστικής 
διαδικασίας βάσει της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών πινάκων.

Or. de

Τροπολογία 38
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών 
μελών δεν είναι εκ φύσεως επενδύσεις με 
την τυπική έννοια του όρου και, 
επομένως, δεν πρέπει να καταγράφονται 
ως σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, αλλά 
θα πρέπει να συνεχίσουν να 
καταγράφονται ως συνηθισμένες 
λειτουργικές δαπάνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καταγραφή των αμυντικών δαπανών ως σχηματισμού παγίου κεφαλαίου δεν είναι μόνο από 
ηθικής πλευράς εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, αλλά συνιστά, επίσης, στατιστικό κίνητρο για 
επένδυση τεράστιων ποσών δημόσιου χρήματος σε όπλα, με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ.   Με το 
σημερινό επίπεδο των αμυντικών δαπανών, η αλλαγή αυτή θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ 
κυμαινόμενη μεταξύ 0,1% (Ουγγαρία) και 1% (Βουλγαρία). Η προσέγγιση αυτή αντιβαίνει στην 
ειρηνική ανάπτυξη της ΕΕ.

Τροπολογία 39
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πρέπει να αναληφθούν μελέτες και
εργασίες, ιδίως όσον αφορά θέματα 
σχετικά με το «ΑΕΠ και πέρα από αυτό» 
και την «Ευρώπη 2020», με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας συνολικότερης προσέγγισης 
για τη μέτρηση της ευημερίας και της 
προόδου, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η 
προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Αυτές οι 
μελέτες και εργασίες θα συμβάλουν στην 
περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας, 
της διαβίβασης και της ποιότητας των 
στοιχείων και των μεθοδολογιών, ώστε να 
υπάρχει προετοιμασία για τις μελλοντικές 

(15) Πρέπει να διενεργηθούν μελέτες και
να αναληφθεί ταχεία δράση, ιδίως όσον 
αφορά θέματα σχετικά με το «ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό» και την «Ευρώπη 2020», 
με σκοπό την ανάπτυξη μιας 
συνολικότερης προσέγγισης για τη 
μέτρηση της ευημερίας και της προόδου, 
έτσι ώστε να υποστηριχτεί η προώθηση της 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομίας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 
τους περιβαλλοντικούς εξωτερικούς 
παράγοντες και τις κοινωνικές 
ανισότητες και καταβάλλοντας 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
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εξελίξεις. υπέρβασής τους.. Αυτές οι μελέτες και 
εργασίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω 
βελτίωση της διαθεσιμότητας, της 
διαβίβασης και της ποιότητας των 
στοιχείων και των μεθοδολογιών, ώστε να 
υπάρχει προετοιμασία για τις μελλοντικές 
εξελίξεις. Τα στοιχεία σχετικά με τους 
εθνικούς και περιφερειακούς 
λογαριασμούς πρέπει να θεωρούνται ως 
συνιστώσα για την επίτευξη αυτών των 
στόχων.

Or. en

Τροπολογία 40
Edward Scicluna

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πρέπει να αναληφθούν μελέτες και 
εργασίες, ιδίως όσον αφορά θέματα 
σχετικά με το «ΑΕΠ και πέρα από αυτό» 
και την «Ευρώπη 2020», με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας συνολικότερης προσέγγισης 
για τη μέτρηση της ευημερίας και της 
προόδου, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η 
προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Αυτές οι 
μελέτες και εργασίες θα συμβάλουν στην 
περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας, 
της διαβίβασης και της ποιότητας των 
στοιχείων και των μεθοδολογιών, ώστε να 
υπάρχει προετοιμασία για τις μελλοντικές 
εξελίξεις.

(15) Πρέπει να αναληφθούν μελέτες και 
εργασίες, ιδίως όσον αφορά θέματα 
σχετικά με το «ΑΕΠ και πέρα από αυτό» 
και την «Ευρώπη 2020», με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας συνολικότερης προσέγγισης 
για τη μέτρηση της ευημερίας και της 
προόδου, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η 
προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές. Αυτές οι μελέτες και 
εργασίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω 
βελτίωση της διαθεσιμότητας, της 
διαβίβασης και της ποιότητας των 
στοιχείων και των μεθοδολογιών, ώστε να 
υπάρχει προετοιμασία για τις μελλοντικές 
εξελίξεις. Τα στοιχεία σχετικά με τους 
εθνικούς και περιφερειακούς 
λογαριασμούς πρέπει να θεωρούνται ως 
συνιστώσα για την επίτευξη αυτών των 
στόχων.

Or. en
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Τροπολογία 41
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Το πλαίσιο για ανάλυση και 
πολιτική στο παράρτημα Α θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
των περιφερειών στην ανάλυση των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 
οικονομιών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 42
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Το παράρτημα Α περιλαμβάνει: την 
περιφερειακή εδαφοποίηση των δαπανών 
της κεντρικής κυβέρνησης· στοιχεία 
σχετικά με τις περιφερειακές φορολογικές 
ανισορροπίες (με χρήση της μεθόδου των 
νομισματικών ροών) για τις περιφέρειες 
των επιπέδων NUTS 1 και 2 που έχουν 
φορολογικές και νομοθετικές εξουσίες και 
περιφερειακά στοιχεία όσον αφορά τη 
σχέση μεταξύ αποθέματος δημοσίου και 
αποθέματος ιδιωτικού κεφαλαίου.   

Or. en

Τροπολογία 43
Edward Scicluna
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Επειδή η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να απαιτήσει 
σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά 
στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα κράτη 
μέλη.

(17) Επειδή η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να απαιτήσει 
σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά 
στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρέχει τους πόρους και την 
πραγματογνωσία που χρειάζονται για την 
υποστήριξη των κρατών μελών που δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους ή πρέπει να 
υπερπηδήσουν μείζονα εμπόδια 
μεθοδολογικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή
μπορεί να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις 
αυτές πρέπει να είναι προσωρινές και να 
υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση.

Or. en

Τροπολογία 44
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Επειδή η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να απαιτήσει 
σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά 
στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα κράτη 
μέλη.

(17) Επειδή η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να απαιτήσει 
σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά 
στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα κράτη 
μέλη· οι παρεκκλίσεις αυτές θα 
εφαρμόζονται μόνο στα κράτη μέλη στα 
οποία οι προσαρμογές αυτές είναι 
δυσβάστακτες για τους προϋπολογισμούς 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 45
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μεθοδολογία (παράρτημα Α) σχετικά 
με κοινά πρότυπα, ορισμούς, ταξινομήσεις 
και λογιστικούς κανόνες, που θα 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση 
συγκρίσιμων λογαριασμών και πινάκων 
για τις ανάγκες της Ένωσης, καθώς και τη 
λήψη αποτελεσμάτων όπως απαιτείται στο 
άρθρο 3·

(α) μεθοδολογία (παράρτημα Α) σχετικά 
με κοινά πρότυπα, ορισμούς, ταξινομήσεις 
και λογιστικούς κανόνες, που θα 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση 
συγκρίσιμων λογαριασμών και πινάκων 
για τις ανάγκες της Ένωσης, καθώς και τη 
λήψη αποτελεσμάτων όπως απαιτείται στο 
άρθρο 3· το παράρτημα Α τροποποιείται 
από την Επιτροπή, ούτως ώστε να 
θεσπιστούν οι απαιτήσεις και οι 
παράγοντες που χρειάζονται για την 
οικονομική ανάλυση.

Or. en

Τροπολογία 46
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
τα άρθρα 7, 8 και 9, τροποποιήσεις της 
μεθοδολογίας του ΕΣΛ 2010 που έχουν 
στόχο τη διευκρίνιση και τη βελτίωση του 
περιεχομένου της εφόσον δεν αλλάζουν τις 
βασικές του έννοιες, δεν απαιτούν 
συμπληρωματικούς πόρους για την 
εφαρμογή τους και δεν συνεπάγονται 
αύξηση των ιδίων πόρων.

2. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
τα άρθρα 7, 8 και 9, τροποποιήσεις της 
μεθοδολογίας του ΕΣΛ 2010 που έχουν 
στόχο τη διευκρίνιση και τη βελτίωση του 
περιεχομένου της εφόσον δεν αλλάζουν τις 
βασικές του έννοιες, δεν απαιτούν 
συμπληρωματικούς πόρους για την 
εφαρμογή τους και δεν συνεπάγονται 
αύξηση των ιδίων πόρων. Η Επιτροπή 
προετοιμάζει σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Or. lt
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Τροπολογία 47
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με 
την ορθή εφαρμογή των λογιστικών 
κανόνων του ΕΣΛ 2010, το οικείο κράτος 
μέλος ζητεί διευκρίνιση από την Επιτροπή
(Eurostat). Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει 
αμέσως το θέμα και κοινοποιεί την 
απόφασή της για τη ζητούμενη διευκρίνιση 
στο οικείο κράτος μέλος.

3. Σε περίπτωση αβεβαιότητας σχετικά με 
την ορθή εφαρμογή των λογιστικών 
κανόνων του ΕΣΛ 2010, το οικείο κράτος 
μέλος ζητεί διευκρίνιση από την Επιτροπή
(Eurostat). Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει 
αμέσως το αίτημα και κοινοποιεί αμέσως
την απόφασή της για τη ζητούμενη 
διευκρίνιση στο οικείο κράτος μέλος.

Or. ro

Τροπολογία 48
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εκτελούν τον 
υπολογισμό και την κατανομή των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς λογαριασμούς 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
περιγράφεται στο παράρτημα Α. Η 
Επιτροπή μπορεί, πριν από το τέλος του 
2012, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού και 
κατανομής των ΥΧΔΜΕ.

4. Τα κράτη μέλη εκτελούν τον 
υπολογισμό και την κατανομή των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς λογαριασμούς 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
περιγράφεται στο παράρτημα Α. Η 
Επιτροπή θεσπίζει, πριν από το τέλος του 
2012, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9, 
μεθοδολογία υπολογισμού και κατανομής 
των ΥΧΔΜΕ, η οποία περιλαμβάνει μια 
προσαρμοσμένη στον κίνδυνο μέθοδο που 
αντανακλά επαρκώς το αναμενόμενο 
μελλοντικό κόστος του υφιστάμενου 
κινδύνου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, υπολογίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παράγουν αξία μέσω της 
κατοχής περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, τα οποία θα έχουν υψηλότερες αποδόσεις.  
Το εισόδημα αυτό υπολογίζεται ως προστιθέμενη αξία ακόμη και αν αντιπροσωπεύει απλώς το 
αναμενόμενο μελλοντικό κόστος των κινδύνων. Εξ ου και η ανάγκη να εκφράζει η προσαρμογή 
του κινδύνου με βάση το αναμενόμενο μελλοντικό κόστος του υφιστάμενου κινδύνου την 
πραγματική συμβολή στο ΑΕΠ. 

Τροπολογία 49
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εκτελούν τον 
υπολογισμό και την κατανομή των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς λογαριασμούς 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
περιγράφεται στο παράρτημα Α. Η 
Επιτροπή μπορεί, πριν από το τέλος του 
2012, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού και 
κατανομής των ΥΧΔΜΕ.

4. Τα κράτη μέλη εκτελούν τον 
υπολογισμό και την κατανομή των έμμεσα 
μετρούμενων υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
(ΥΧΔΜΕ) στους εθνικούς και 
περιφερειακούς λογαριασμούς σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα Α. Η Επιτροπή μπορεί, πριν 
από το τέλος του 2012, μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 
και 9, να θεσπίσει μεθοδολογία 
υπολογισμού και κατανομής των ΥΧΔΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 50
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
καταγράφονται από τα κράτη μέλη ως 
σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου. Η 

5. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 
εφόσον χρησιμοποιούνται για την 
προμήθεια ή την παραγωγή οικονομικών 
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Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 
8 και 9, να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση για να εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία των στοιχείων που 
καταγράφονται ως σχηματισμός πάγιου 
κεφαλαίου. Αυτές οι πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση πρέπει να ορίζουν το 
μορφότυπο αυτών των στοιχείων.

αγαθών, καταγράφονται από τα κράτη 
μέλη ως σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου. Η 
Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 
8 και 9, να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση για να εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία των στοιχείων που 
καταγράφονται ως σχηματισμός πάγιου 
κεφαλαίου. Αυτές οι πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση πρέπει να ορίζουν το 
μορφότυπο αυτών των στοιχείων.

Or. de

Τροπολογία 51
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών 
μελών καταγράφονται ως συνηθισμένες 
λειτουργικές δαπάνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 52
Edward Scicluna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι αναγκαίο και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρέχει τους πόρους και την 
πραγματογνωσία που χρειάζονται για την 
υποστήριξη των κρατών μελών που δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους ή πρέπει να 
υπερπηδήσουν μείζονα εμπόδια 
μεθοδολογικού χαρακτήρα. 

Or. en

Τροπολογία 53
Edward Scicluna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή χορηγεί προσωρινή 
παρέκκλιση δυνάμει της παραγράφου 1 
μόνον σε περιπτώσεις σαφούς 
ανεπάρκειας πόρων ή ύπαρξης μειζόνων 
μεθοδολογικών εμποδίων. Η παρέκκλιση 
χορηγείται μόνον για χρονική περίοδο 
επαρκώς μεγάλη ώστε το κράτος μέλος 
να μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που 
συνδέονται με την ανεπάρκεια των πόρων 
ή τα μεθοδολογικά εμπόδια. Η Επιτροπή 
παρέχει τους πόρους και την 
πραγματογνωσία που χρειάζονται για την 
υποστήριξη των κρατών μελών.  Η 
Επιτροπή δεν χορηγεί παρέκκλιση εάν 
είναι πιθανόν ότι η παρέκκλιση θα 
υπονομεύσει δυσανάλογα την ακρίβεια 
των συγκεντρωτικών στοιχείων. Το 
ποσοστό του ΑΕΠ κράτους μέλους εντός 
της Ένωσης ή εντός της ζώνης του ευρώ 
δεν δικαιολογεί τη χορήγηση 
παρέκκλισης.

Or. en
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Τροπολογία 54
Edward Scicluna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Δε χρησιμοποιούνται πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση όσον αφορά τις 
στατιστικές πληροφορίες που παράγονται 
σε σχέση με την εφαρμογή της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ή 
διαδικασιών μακροοικονομικής 
ανισορροπίας.

Or. en

Τροπολογία 55
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ακόμη
δύο μήνες.

Or. ro

Τροπολογία 56
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα A – κεφάλαιο 1 – σημείο 1.18 – στοιχείο β – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ρόλος της γενικής κυβέρνησης και της (2) ρόλος της γενικής κυβέρνησης και της 
χρηματοοικονομικής της θέσης, για τον 
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χρηματοοικονομικής της θέσης· σκοπό της ανάλυσης των εσόδων, των 
δαπανών και του χρέους σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο έως το επίπεδο 
NUTS 2·

Or. it

Τροπολογία 57
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα A – κεφάλαιο 1 – σημείο 1.18 – παράγραφος β – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) περιφερειακή εδαφοποίηση των 
δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 58
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα A – κεφάλαιο 1 – σημείο 1.18 – παράγραφος β – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) περιφερειακά στοιχεία σχετικά με τη 
σχέση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 
μετοχών κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 59
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα A – κεφάλαιο 1 – σημείο 1.18 – παράγραφος δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 
των οικονομιών της ΕΕ·

(2) ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 
των οικονομιών της ΕΕ, λαμβανομένων 
υπόψη των κρατών μελών και των 
περιφερειών τους, και ειδικότερα των 
περιφερειών που έχουν νομοθετικές και 
φορολογικές εξουσίες·

Or. en

Τροπολογία 60
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα A – κεφάλαιο 1 – σημείο 1.18 – παράγραφος δ – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) στοιχεία σχετικά με τις 
περιφερειακές φορολογικές ανισορροπίες 
(με χρήση της μεθόδου των 
νομισματικών ροών) για τις περιφέρειες 
των επιπέδων NUTS 1 και 2 που έχουν 
φορολογικές και νομοθετικές εξουσίες.

Or. en

Τροπολογία 61
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα A – κεφάλαιο 13 – σημείο 13.04 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιφερειακοί λογαριασμοί περιέχουν 
το ίδιο σύνολο λογαριασμών όπως και οι 
εθνικοί λογαριασμοί, στο βαθμό που 
καθιστούν ορατές τις περιφερειακές 
οικονομικές δομές, εξελίξεις και διαφορές. 
Τα εννοιολογικά προβλήματα και τα 

Οι περιφερειακοί λογαριασμοί περιέχουν 
το ίδιο σύνολο λογαριασμών όπως και οι 
εθνικοί λογαριασμοί, στο βαθμό που 
καθιστούν ορατές τις περιφερειακές 
οικονομικές δομές, εξελίξεις και διαφορές. 
Τα εννοιολογικά προβλήματα και τα 
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προβλήματα μέτρησης έχουν ως απόρροια 
ένα σύνολο λογαριασμών για τις 
περιφέρειες των οποίων το πεδίο και η 
ανάλυση είναι πιο περιορισμένα απ’ ό,τι 
αυτά των εθνικών λογαριασμών.

προβλήματα μέτρησης έχουν ως απόρροια 
ένα σύνολο λογαριασμών για τις 
περιφέρειες των οποίων το πεδίο και η 
ανάλυση είναι πιο περιορισμένα απ’ ό,τι 
αυτά των εθνικών λογαριασμών. Με 
δεδομένη την κλίμακα των δημοσίων 
δαπανών σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει 
να παρέχονται ολοκληρωμένα αριθμητικά 
στοιχεία όσον αφορά τις δαπάνες για τις 
περιφέρειες έως το επίπεδο NUTS 2, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη χρήση του δημόσιου 
χρήματος.

Or. it

Τροπολογία 62
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα A – κεφάλαιο 13 – σημείο 13.08

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιφερειακοί λογαριασμοί 
καταρτίζονται βάσει των περιφερειακών 
δεδομένων που συλλέγονται απευθείας και 
εθνικών δεδομένων με περιφερειακές 
κατανομές βάσει υποθέσεων. Όσο πιο 
ολοκληρωμένα είναι τα στοιχεία που 
συλλέγονται απευθείας, τόσο μικρότερος 
είναι ο ρόλος των υποθέσεων. Η έλλειψη 
επαρκώς ολοκληρωμένων, έγκαιρων και 
αξιόπιστων περιφερειακών πληροφοριών 
απαιτεί υποθέσεις κατά την κατάρτιση των 
περιφερειακών λογαριασμών. Αυτό 
σημαίνει ότι ορισμένες διαφορές μεταξύ 
περιφερειών δεν αντικατοπτρίζονται κατ’ 
ανάγκη στους περιφερειακούς 
λογαριασμούς.

Οι περιφερειακοί λογαριασμοί 
καταρτίζονται βάσει των περιφερειακών 
δεδομένων που συλλέγονται απευθείας και, 
στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύουν 
ειδικές εξαιρέσεις, εθνικών δεδομένων με 
περιφερειακές κατανομές βάσει 
υποθέσεων. Όσο πιο ολοκληρωμένα είναι 
τα στοιχεία που συλλέγονται απευθείας, 
τόσο μικρότερος είναι ο ρόλος των 
υποθέσεων. Η έλλειψη επαρκώς 
ολοκληρωμένων, έγκαιρων και αξιόπιστων 
περιφερειακών πληροφοριών απαιτεί 
υποθέσεις κατά την κατάρτιση των 
περιφερειακών λογαριασμών. Αυτό 
σημαίνει ότι ορισμένες διαφορές μεταξύ 
περιφερειών δεν αντικατοπτρίζονται κατ’ 
ανάγκη στους περιφερειακούς 
λογαριασμούς.

Or. it
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Τροπολογία 63
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα B – πίνακας 1 – σειρά 2, 801, 27 και 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2 Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη γενικής κυβέρνησης — ετήσια 3/9 1995 και 
μετά

801 Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα — τριμηνιαίοι 85 ημέρες 1999Q1 και 
μετά

27 Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης —
τριμηνιαίοι 85 ημέρες 1999Q1 και 

μετά

28 Δημόσιο χρέος — τριμηνιαίο 3 2000Q1 και 
μετά

Τροπολογία

2 Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη γενικής κυβέρνησης — ετήσια

3 /9 ή, τουλάχιστον για τα 
κράτη μέλη της ζώνης 

του ευρώ, 85 ημέρες και 
82 ημέρες από το 2017.

1995 και 
μετά

801 Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα — τριμηνιαίοι

85 ημέρες και, 
τουλάχιστον για τα κράτη 
μέλη της ζώνης του ευρώ, 

82 ημέρες από το 2017.

1999Q1 και 
μετά

27 Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης —
τριμηνιαίοι

85 ημέρες και, 
τουλάχιστον για τα κράτη 
μέλη της ζώνης του ευρώ, 

82 ημέρες από το 2017.

1999Q1 και 
μετά

28 Δημόσιο χρέος — τριμηνιαίο

3 ή, τουλάχιστον για τα 
κράτη μέλη της ζώνης

του ευρώ, 85 ημέρες και 
82 ημέρες από το 2017.

2000Q1 και 
μετά

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΚΤ ζήτησε μικρότερη προθεσμία για να λαμβάνει πληροφορίες από τις συνεδριάσεις των 
διοικητών της ΕΚΤ. Όμως η συντόμευση των προθεσμιών για αυτές τις στατιστικές ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα των πληροφοριών, ιδίως εάν οι πληροφορίες αυτές 
καταρτίζονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η εξασφάλιση της παροχής των 
βασικών δεδομένων θα συνεπαγόταν επίσης μια πρόσθετη δαπάνη.  Δεδομένου ότι η ΕΚΤ 
χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης, η προθεσμία για την 
υποβολή εκθέσεων για τα λοιπά κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτη, έως ότου 
μπορέσουν να αξιολογηθούν καλύτερα τα οφέλη της πιο έγκαιρης υποβολής εκθέσεων σε σχέση 
με τη μείωση της αξιοπιστίας και της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης.  
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