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Módosítás 24
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak részt kell vállalnia a 
tagállamok gazdaságának és a GMU 
figyelemmel kísérésében, és különösen 
rendszeresen jelentést kell tennie a 
Tanácsnak arról, hogy a tagállamok milyen 
előrehaladást értek el a GMU keretében 
felmerülő kötelezettségek teljesítésében.

(2) A Bizottságnak részt kell vállalnia a 
tagállamok és a tagállamok régiói
gazdaságának, valamint a GMU 
figyelemmel kísérésében, és különösen 
rendszeresen jelentést kell tennie a 
Tanácsnak arról, hogy a tagállamok és a 
költségvetési és jogalkotási hatáskörökkel 
bíró tagállami régiók milyen előrehaladást 
értek el a GMU keretében felmerülő 
kötelezettségek teljesítésében.

Or. en

Módosítás 25
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságnak uniós közigazgatási 
célokra – különösen a költségvetési 
számításokhoz – a nemzeti számlák 
aggregátumait kell használnia.

(4) A Bizottságnak uniós közigazgatási 
célokra – különösen a költségvetési 
számításokhoz – a nemzeti és regionális
számlák aggregátumait kell használnia.

Or. en

Módosítás 26
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Annak érdekében, hogy a környezeti-
gazdasági számlák szatellitszámlákként 
szerepeljenek az ESA 95-ben, az európai 
környezeti-gazdasági számlákról szóló, 
2011. július 6-i 691/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 közös 
keretet hozott létre az európai környezeti-
gazdasági számlák beszerzésére, 
gyűjtésére, továbbítására és értékelésére.
________________
1 HL L 192., 2011.7.22, 1. o.

Or. ro

Módosítás 27
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében figyelmet kell szentelni „A GDP-
n innen és túl: a haladás mérése változó 
világunkban” című, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleménynek is. 
Ezért további módszertani tanulmányokra 
és adattesztelésekre lehet szükség.

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében teljes mértékben tekintetbe kell
venni „A GDP-n innen és túl: a haladás 
mérése változó világunkban” című, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
címzett 2009. augusztus 20-i bizottsági
közleményt. További módszertani 
tanulmányokra és adattesztelésekre lehet 
szükség, azonban elegendő bizonyíték 
támasztja alá, hogy késedelem nélkül fel 
kell lépni a GDP-koncepció 
hiányosságainak orvoslása céljából, és 
vannak is ehhez rendelkezésre álló 
eszközök. A Bizottságnak 2013 júliusáig 
naprakész közleményt kellene az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjesztenie „A 
GDP-n innen és túl” címmel, melyhez 
csatolnia kellene egy, 2014 júliusáig 
végrehajtandó konkrét jogalkotási 
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javaslatokra támaszkodó cselekvési tervet.

Or. en

Módosítás 28
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében figyelmet kell szentelni „A GDP-
n innen és túl: a haladás mérése változó 
világunkban” című, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleménynek is.
Ezért további módszertani tanulmányokra 
és adattesztelésekre lehet szükség.

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében is figyelmet kell szentelni „A 
GDP-n innen és túl: a haladás mérése 
változó világunkban” című, a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek címzett 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleménynek.
Ezért további módszertani tanulmányokra 
és adattesztelésekre lehet szükség.

Or. ro

Módosítás 29
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében figyelmet kell szentelni „A GDP-
n innen és túl: a haladás mérése változó 
világunkban” című, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleménynek is.
Ezért további módszertani tanulmányokra 
és adattesztelésekre lehet szükség.

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében figyelmet kell szentelni „A GDP-
n innen és túl: a haladás mérése változó 
világunkban” című, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleménynek is.
További módszertani tanulmányokra és 
adattesztelésekre van szükség, különösen 
azzal a céllal, hogy jobban figyelembe 
lehessen venni a közszféra 
termelékenységében bekövetkezett 
változásokat, integrálni lehessen 
környezeti számlákat a gazdasági 
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számlákkal, és ki lehessen terjeszteni 
ezeket szociális szempontokat tükröző 
számlák hozzáadásával.

Or. en

Módosítás 30
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Fel kell tárni az új, automatikus és 
való idejű adatgyűjtési módszerek 
használatában rejlő lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 31
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a Bizottságnak továbbított, 
területi egységek szerint bontott 
valamennyi tagállami statisztikának a 
NUTS-osztályozást kell használnia.
Következésképpen a regionális statisztika 
összehasonlíthatósága végett a területi 
egységeket a NUTS-osztályozás szerint 
kell meghatározni.

(12) A statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a Bizottságnak továbbított, 
területi egységek szerint bontott 
valamennyi tagállami statisztikának a 
NUTS-osztályozást kell használnia.
Következésképpen a regionális statisztika 
összehasonlíthatósága végett a területi 
egységeket a NUTS-osztályozás szerint 
kell meghatározni. E rendelet 
hatálybalépése előtt frissíteni kell a 
NUTS-osztályozást.

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az autonóm vagy regionális 
kormányokkal rendelkező tagállamok 
regionális számláinak fontossága 
egyértelmű, ahogyan az is, hogy 
regionális szinten fokozni kell az 
átláthatóságot. További vizsgálatokat kell 
végezni az adatok Eurostat általi, NUTS 2 
szinten történő összegyűjtésének 
megvalósíthatóságát illetően, méghozzá 
részletes költség-haszon elemzés 
keretében.

Or. en

Módosítás 33
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A közszámlák átláthatóságának 
garantálása és fokozása érdekében 
hatékonyabbá kell tenni az uniós 
felügyeletet, nem utolsó sorban azzal a 
céllal, hogy sikerüljön új eszközöket 
létrehozni az adósságválság leküzdésére.

Or. it

Módosítás 34
Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Létrejött egy munkacsoport annak 
további vizsgálatára, hogy a nemzeti 
számlákban hogyan kellene kezelni a 
pénzügyi közvetítői szolgáltatás közvetett 
módon mért díját (financial intermediation 
services indirectly measured, FISIM). A 
munkacsoport megállapításainak 
figyelembevételével szükség lehet arra, 
hogy a megbízhatóbb eredmények 
érdekében a Bizottság 2012 vége előtt egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
módosítsa a FISIM kiszámítására és 
elosztására vonatkozó módszertant.

(13) Létrejött egy munkacsoport annak 
további vizsgálatára, hogy a nemzeti és 
regionális számlákban hogyan kellene 
kezelni a pénzügyi közvetítői szolgáltatás 
közvetett módon mért díját (financial 
intermediation services indirectly 
measured, FISIM). A munkacsoport 
megállapításainak figyelembevételével 
szükség lehet arra, hogy a megbízhatóbb 
eredmények érdekében a Bizottság 2012 
vége előtt egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal módosítsa a FISIM kiszámítására 
és elosztására vonatkozó módszertant.

Or. en

Módosítás 35
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Létrejött egy munkacsoport annak 
további vizsgálatára, hogy a nemzeti 
számlákban hogyan kellene kezelni a 
pénzügyi közvetítői szolgáltatás közvetett 
módon mért díját (financial intermediation 
services indirectly measured, FISIM). A 
munkacsoport megállapításainak 
figyelembevételével szükség lehet arra, 
hogy a megbízhatóbb eredmények 
érdekében a Bizottság 2012 vége előtt egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
módosítsa a FISIM kiszámítására és 
elosztására vonatkozó módszertant.

(13) Létrejött egy munkacsoport annak 
további vizsgálatára, hogy a nemzeti 
számlákban hogyan kellene kezelni a 
pénzügyi közvetítői szolgáltatás közvetett 
módon mért díját (financial intermediation 
services indirectly measured, FISIM). A 
munkacsoport megállapításainak 
figyelembevételével szükséges, hogy a 
megbízhatóbb eredmények érdekében a 
Bizottság 2012 vége előtt egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal úgy
módosítsa a FISIM kiszámítására és 
elosztására vonatkozó módszertant, hogy 
beillesszen egy, a realizált kockázat 
várható jövőbeli költségét megfelelően 
tükröző kockázatkiigazítási módszert.
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Or. en

Indokolás

Jelenleg úgy tekintik, hogy a pénzügyi intézmények értéket termelnek olyan kockázatos 
eszközök tartásával, amelyek később magasabb hasznot fognak hozni. Ez a bevétel hozzáadott 
értéknek minősül még abban az esetben is, ha csupán a kockázat várható jövőbeli költségének 
felel meg. Ezért van szükség a ténylegesen REALIZÁLT kockázat várható jövőbeli költségén 
alapuló kockázatkiigazításra, hogy mutassa a GDP-hez való TÉNYLEGES közvetlen 
hozzájárulást.

Módosítás 36
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Pontatlan és nem reprezentatív 
kormányzati statisztikákat eredményezhet 
az a jelenlegi szabály, amelynek 
értelmében „magántulajdonban lévőnek” 
kell tekinteni a közszféra azon 
vállalkozásait, amelyek költségeiket 50%-
nál magasabb arányban fedezik 
eladásokból. Ezt a határértéket tehát 
100%-ra kell módosítani annak elkerülése 
érdekében, hogy bizonytalan statisztikai 
adatok szülessenek vagy jelentős ugrások 
történjenek az államadóssággal vagy 
deficittel kapcsolatos jelentésekben, illetve 
azért, hogy ne lehessen manipulálni az 
adatokat.

Or. en

Módosítás 37
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kutatási és fejlesztési kiadások 
beruházásjellegűek, ezért állóeszköz-
felhalmozásként kell számba venni őket.
Miután azonban a kiegészítő táblák 
kifejlesztésén alapuló tesztelés során az 
adatok kellően megbízhatónak 
bizonyulnak, egy felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal meg kell határozni az 
állóeszköz-felhalmozásként számba 
veendő adatok formátumát.

(14) Amennyiben gazdasági javak 
beszerzésére vagy gyártására irányulnak,
a kutatási és fejlesztési kiadások 
beruházásjellegűek, ezért állóeszköz-
felhalmozásként kell számba venni őket.
Miután azonban a kiegészítő táblák 
kifejlesztésén alapuló tesztelés során az 
adatok kellően megbízhatónak 
bizonyulnak, egy felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal meg kell határozni az 
állóeszköz-felhalmozásként számba 
veendő adatok formátumát.

Or. de

Módosítás 38
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tagállami fegyverbeszerzések 
természetüknél fogva nem klasszikus 
értelemben vett befektetések, ezért nem 
szabad ezeket állóeszköz-felhalmozásként 
számba venni, hanem továbbra is rendes 
működési költségnek tekintendők.

Or. de

Indokolás

A fegyverbeszerzésekre szánt kiadások teljes egészében állótőke-felhalmozásként való 
nyilvántartásba vétele nem csupán etikai szempontból kérdőjelezhető meg, hanem statisztikai 
ösztönzőt is jelent arra, hogy jelentős összegű közpénzeket fektessenek fegyverbeszerzésekbe a 
GDP növelése érdekében. A jelenlegi fegyverbeszerzések fényében ez a módosítás 0,1% 
(Magyarország) és 1% (Bulgária) közötti arányban növelné a GDP-t. Ez a megközelítés 
ellentétes lenne az EU békés fejlődésével.
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Módosítás 39
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdaság előmozdításának támogatása 
érdekében – elsősorban az „A GDP-n 
innen és túl” és az „Európa 2020” 
dokumentumokhoz kapcsolódó 
kérdésekben – további tanulmányokra és
munkára van szükség azzal a céllal, hogy 
a jólét és a haladás esetében átfogóbb 
mérési megközelítést lehessen kialakítani.
Ezek a tanulmányok és a munka segíteni 
fogják az adatok rendelkezésre állásának, 
továbbításának és minőségének további 
javítását, a módszertanok fejlesztését a 
jövő fejleményeire való felkészülés 
érdekében.

(15) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdaság előmozdításának támogatása 
érdekében – elsősorban az „A GDP-n 
innen és túl” és az „Európa 2020” 
dokumentumokhoz kapcsolódó 
kérdésekben – további tanulmányokra és
gyors fellépésre van szükség azzal a céllal, 
hogy a jólét és a haladás esetében átfogóbb 
mérési megközelítést lehessen kialakítani, 
teljes mértékben figyelembe véve a 
környezeti externáliákat és a társadalmi 
egyenlőtlenségeket, valamint törekedve 
ezek leküzdésére. Az ilyen tanulmányok és
az ilyen munka segíteni fogják az adatok 
rendelkezésre állásának, továbbításának és 
minőségének további javítását, a 
módszertanok fejlesztését a jövő 
fejleményeire való felkészülés érdekében.
A nemzeti és regionális számlákkal 
kapcsolatos adatok az e célok elérésére 
szolgáló elemek közé tartoznak.

Or. en

Módosítás 40
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdaság előmozdításának támogatása 
érdekében – elsősorban az „A GDP-n 
innen és túl” és az „Európa 2020” 
dokumentumokhoz kapcsolódó 

(15) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdaság előmozdításának támogatása 
érdekében – elsősorban az „A GDP-n 
innen és túl” és az „Európa 2020” 
dokumentumokhoz kapcsolódó 



PE480.612v01-00 12/23 AM\889739HU.doc

HU

kérdésekben – további tanulmányokra és 
munkára van szükség azzal a céllal, hogy a 
jólét és a haladás esetében átfogóbb mérési 
megközelítést lehessen kialakítani. Ezek a 
tanulmányok és a munka segíteni fogják az 
adatok rendelkezésre állásának, 
továbbításának és minőségének további 
javítását, a módszertanok fejlesztését a 
jövő fejleményeire való felkészülés 
érdekében.

kérdésekben – további tanulmányokra és 
munkára van szükség azzal a céllal, hogy a 
jólét és a haladás esetében átfogóbb mérési 
megközelítést lehessen kialakítani, 
figyelembe véve a környezeti és szociális 
megfontolásokat. Ezek a tanulmányok és a 
munka segíteni fogják az adatok 
rendelkezésre állásának, továbbításának és 
minőségének további javítását, a 
módszertanok fejlesztését a jövő 
fejleményeire való felkészülés érdekében.
A nemzeti és regionális számlákkal 
kapcsolatos adatok az e célok elérésére 
szolgáló elemek közé tartoznak.

Or. en

Módosítás 41
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az A. mellékletben található 
elemzési és politikai keretrendszernek a 
tagállamok gazdaságai közötti kölcsönös 
függőség elemzése során foglalkoznia kell 
a régiók közötti kölcsönös függőséggel is.

Or. en

Módosítás 42
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az A. melléklet a következőket 
tartalmazza: a központi kormányzati 
kiadások regionális területi bontását; 
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adatokat a regionális költségvetési 
egyensúlytalanságokról (monetáris 
folyamat módszer alkalmazásával) azon 
NUTS 1 és 2 szintű régiók 
vonatkozásában, amelyek költségvetési és 
jogalkotási hatáskörrel bírnak, továbbá 
regionális adatokat a köz- és magántőke-
állomány arányáról.

Or. en

Módosítás 43
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel e rendelet végrehajtása jelentős 
átalakításokat igényelhet a nemzeti 
statisztikai rendszerekben, a Bizottság a
tagállamoknak eltéréseket engedélyezhet.

(17) Mivel e rendelet végrehajtása jelentős 
átalakításokat igényelhet a nemzeti 
statisztikai rendszerekben, a Bizottság
biztosítja a szükséges forrásokat és 
szakértelmet azon tagállamok támogatása 
érdekében, amelyek nem rendelkeznek 
elégséges forrással vagy amelyekben 
jelentős módszertani akadályokat kell 
leküzdeni. A tagállamok számára
eltéréseket lehet engedélyezni. Az ilyen 
eltérések ideiglenesek és rendszeresen 
felülvizsgálandók.

Or. en

Módosítás 44
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel e rendelet végrehajtása jelentős 
átalakításokat igényelhet a nemzeti 

(17) Mivel e rendelet végrehajtása jelentős 
átalakításokat igényelhet a nemzeti 
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statisztikai rendszerekben, a Bizottság a 
tagállamoknak eltéréseket engedélyezhet.

statisztikai rendszerekben, a Bizottság a 
tagállamoknak eltéréseket engedélyezhet; 
ezek az eltérések csak azokra a 
tagállamokra alkalmazhatók, amelyek 
költségvetése nem teszi lehetővé az ilyen 
átalakításokat.

Or. en

Módosítás 45
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon közös szabványok, 
fogalommeghatározások, osztályozások és 
elszámolási szabályok módszertana
(A melléklet), amelyeket – a 3. cikkben 
előírt eredményekkel együtt – az Unió 
céljaira összehasonlítható módon 
összeállított számlákhoz és táblákhoz kell 
felhasználni;

a) azon közös szabványok, 
fogalommeghatározások, osztályozások és 
elszámolási szabályok módszertana
(A melléklet), amelyeket – a 3. cikkben 
előírt eredményekkel együtt – az Unió 
céljaira összehasonlítható módon 
összeállított számlákhoz és táblákhoz kell 
felhasználni; a Bizottságnak módosítania 
kell az A. mellékletet annak érdekében, 
hogy beillessze a gazdasági elemzéshez 
szükséges kiegészítő előírásokat és 
tényezőket;

Or. en

Módosítás 46
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 7., 8. és 9. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan 
módosításokat, amelyek az ESA 2010 

(2) A Bizottság a 7., 8. és 9. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan 
módosításokat, amelyek az ESA 2010 
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módszertan tartalmát pontosítani és javítani 
kívánják, feltéve, hogy ezek a módosítások 
nem változtatják meg a módszertan alapját 
jelentő fogalmakat, végrehajtásuk nem 
kíván további forrásokat, és nem okozzák a 
saját források növekedését.

módszertan tartalmát pontosítani és javítani 
kívánják, feltéve, hogy ezek a módosítások 
nem változtatják meg a módszertan alapját 
jelentő fogalmakat, végrehajtásuk nem 
kíván további forrásokat, és nem okozzák a 
saját források növekedését. A Bizottság az 
Európai Központi Bankkal szoros 
együttműködésben készíti el a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tervezetét.

Or. lt

Módosítás 47
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben kétség merül fel az 
ESA 2010 elszámolási szabályainak helyes 
végrehajtását illetően, az érintett tagállam 
felvilágosítást kér a Bizottságtól (Eurostat).
A Bizottság (Eurostat) azonnal 
megvizsgálja a kérdést, és közli az érintett 
tagállammal a kért felvilágosítással 
kapcsolatos döntését.

(3) Amennyiben bizonytalanság merül fel 
az ESA 2010 elszámolási szabályainak 
helyes végrehajtását illetően, az érintett 
tagállam felvilágosítást kér a Bizottságtól
(Eurostat). A Bizottság (Eurostat) azonnal 
megvizsgálja a kérést, és késedelem nélkül
közli az érintett tagállammal a kért 
felvilágosítással kapcsolatos döntését.

Or. ro

Módosítás 48
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az A mellékletben leírt 
módszertan szerint végzik el a nemzeti 
számlákban a pénzügyi közvetítői 

(4) A tagállamok az A mellékletben leírt 
módszertan szerint végzik el a nemzeti 
számlákban a pénzügyi közvetítői 
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szolgáltatás közvetett módon mért díjának
(FISIM) kiszámítását és elosztását. A 7., 8. 
és 9. cikknek megfelelően a Bizottság 2012 
vége előtt felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kidolgozhatja a FISIM 
kiszámításának és elosztásának 
módszertanát.

szolgáltatás közvetett módon mért díjának
(FISIM) kiszámítását és elosztását. A 7., 8. 
és 9. cikknek megfelelően a Bizottság 2012 
vége előtt felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kidolgozza a FISIM 
kiszámításának és elosztásának 
módszertanát, beillesztve egy, a realizált 
kockázat várható jövőbeli költségét 
megfelelően tükröző kockázatkiigazítási 
módszert.

Or. en

Indokolás

Jelenleg úgy tekintik, hogy a pénzügyi intézmények értéket termelnek olyan kockázatos 
eszközök tartásával, amelyek később magasabb hasznot fognak hozni. Ez a bevétel hozzáadott 
értéknek minősül még abban az esetben is, ha csupán a kockázat várható jövőbeli költségének 
felel meg. Ezért van szükség a ténylegesen REALIZÁLT kockázat várható jövőbeli költségén 
alapuló kockázatkiigazításra, hogy mutassa a GDP-hez való TÉNYLEGES közvetlen 
hozzájárulást.

Módosítás 49
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az A mellékletben leírt 
módszertan szerint végzik el a nemzeti 
számlákban a pénzügyi közvetítői 
szolgáltatás közvetett módon mért díjának
(FISIM) kiszámítását és elosztását. A 7., 8. 
és 9. cikknek megfelelően a Bizottság 2012 
vége előtt felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kidolgozhatja a FISIM 
kiszámításának és elosztásának 
módszertanát.

(4) A tagállamok az A mellékletben leírt 
módszertan szerint végzik el a nemzeti és 
regionális számlákban a pénzügyi 
közvetítői szolgáltatás közvetett módon 
mért díjának (FISIM) kiszámítását és 
elosztását. A 7., 8. és 9. cikknek 
megfelelően a Bizottság 2012 vége előtt 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kidolgozhatja a FISIM kiszámításának és 
elosztásának módszertanát.

Or. en
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Módosítás 50
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatási és fejlesztési kiadásokat a 
tagállamok állóeszköz-felhalmozásként 
veszik számba. A Bizottság a 7., 8. és 9. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el az 
állóeszköz-felhalmozásként számba vett 
adatok megbízhatóságának biztosítása 
végett. Az ilyen felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok ezeknak az adatoknak a 
formátumát határozzák meg.

(5) Amennyiben gazdasági javak 
beszerzésére vagy gyártására irányulnak,
a kutatási és fejlesztési kiadásokat a 
tagállamok állóeszköz-felhalmozásként 
veszik számba A Bizottság a 7., 8. és 9. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el az 
állóeszköz-felhalmozásként számba vett 
adatok megbízhatóságának biztosítása 
végett. Az ilyen felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok ezeknak az adatoknak a 
formátumát határozzák meg.

Or. de

Módosítás 51
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok fegyverbeszerzési 
kiadásait rendes működési költségként 
kell számba venni.

Or. de

Indokolás

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 
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als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Módosítás 52
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben szükséges, és az e 
rendeletnek való megfelelés elősegítése 
céljából, a Bizottság biztosítja a szükséges 
forrásokat és szakértelmet azon 
tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek nem rendelkeznek elégséges 
forrással vagy amelyekben jelentős 
módszertani akadályokat kell leküzdeni

Or. en

Módosítás 53
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság csak abban az esetben 
engedélyezi az (1) bekezdés szerinti 
ideiglenes eltérést, ha a források 
nyilvánvalóan nem elegendők vagy 
jelentős módszertani akadályok állnak 
fenn. A mentesség csak arra az időszakra 
biztosítható, amely elegendő a tagállam 
számára a forrásokkal kapcsolatos vagy 
módszertani akadályok felszámolására. A 
Bizottság biztosítja a szükséges forrásokat 
és szakértelmet a tagállam támogatása 
érdekében. A Bizottság nem engedélyezi 
az eltérést abban az esetben, ha az 
aránytalan mértékben aláásná az 
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összesített adatok pontosságát. A tagállam 
GDP-jének az uniós vagy euróövezeti 
GDP-hez viszonyított aránya nem 
indokolja eltérés engedélyezését.

Or. en

Módosítás 54
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem alkalmazhatók felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok a túlzottdeficit-
eljárás vagy makrogazdasági 
egyensúlytalanság esetén indított eljárás 
végrehajtásához kapcsolódóan adott 
statisztikai információk vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 55
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő két 
hónappal meghosszabbodik.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő további
két hónappal meghosszabbodik.

Or. ro

Módosítás 56
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
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A melléklet – 1 fejezet – 1.18 pont – b pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) a kormányzat szerepe és pénzügyi 
helyzete;

(2) a kormányzat szerepe és pénzügyi 
helyzete, a bevételek, a kiadások és az 
eladósodottság elemzése céljából, nemzeti 
és regionális szinteken, egészen a NUTS 2 
szintig;

Or. it

Módosítás 57
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 1 fejezet – 1.18 pont – b pont – 3 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) a központi kormányzati kiadások 
regionális területi bontása;

Or. en

Módosítás 58
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 1 fejezet – 1.18 pont – b pont – 3 b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) regionális adatok a köz- és a 
magánszféra részvénytulajdon-arányáról;

Or. en

Módosítás 59
Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 1 fejezet – 1.18 pont – d pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az EU gazdaságai közötti kölcsönös 
függőség elemzése;

(2) az EU gazdaságai közötti kölcsönös
függőség elemzése, tekintetbe véve a 
tagállamokat és régióikat, különösen ha a 
régiók jogalkotási és költségvetési 
jogkörökkel bírnak;

Or. en

Módosítás 60
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 1 fejezet – 1.18 pont – d pont – 4 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) adatok a regionális költségvetési 
egyensúlytalanságokról (monetáris 
folyamat módszer alkalmazásával) azon 
NUTS 1 és 2 szintű régiók 
vonatkozásában, amelyek költségvetési és 
jogalkotási hatáskörrel bírnak

Or. en

Módosítás 61
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 13. fejezet – 13.04 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális számlák a számlák ugyanazon 
sorozatából állnak, mint a nemzeti 
számlák, és a regionális gazdasági 
struktúrákat, fejleményeket és 
különbségeket teszik láthatóvá. A fogalmi 
és mérési problémák miatt a régiók 

A regionális számlák a számlák ugyanazon 
sorozatából állnak, mint a nemzeti 
számlák, és a regionális gazdasági 
struktúrákat, fejleményeket és 
különbségeket teszik láthatóvá. A fogalmi 
és mérési problémák miatt a régiók 
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számlasorozata korlátozottabb terjedelmű 
és részletességű, mint a nemzeti számláké.

számlasorozata korlátozottabb terjedelmű 
és részletességű, mint a nemzeti számláké.
A regionális szintű közkiadások nagysága 
vonatkozásában átfogó kiadási 
számadatokat kell szolgáltatni az egyes 
régiókról egészen a NUTS 2 szintig annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a
közpénzek felhasználásának nagyobb 
átláthatósága.

Or. it

Módosítás 62
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 13 fejezet – 13.08 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális számlákat a közvetlenül 
összegyűjtött regionális adatok és a 
feltételezések alapján regionálisan 
felosztott nemzeti adatok alapján kell 
összeállítani. Minél teljesebb a közvetlenül 
gyűjtött adatok köre, annál kisebb a 
szerepe a feltételezéseknek. A kellően 
teljes körű, időszerű és megbízható 
információk hiánya miatt feltételezésekre 
van szükség a regionális számlák 
összeállításához. Ez azt jelenti, hogy a 
régiók közötti egyes különbségek nem 
feltétlenül tükröződnek a regionális 
számlákban.

A regionális számlákat a közvetlenül 
összegyűjtött regionális adatok és –
amennyiben különleges eltérés 
alkalmazandó – a feltételezések alapján 
regionálisan felosztott nemzeti adatok 
alapján kell összeállítani. Minél teljesebb a 
közvetlenül gyűjtött adatok köre, annál 
kisebb a szerepe a feltételezéseknek. A 
kellően teljes körű, időszerű és megbízható 
információk hiánya miatt feltételezésekre 
van szükség a regionális számlák 
összeállításához. Ez azt jelenti, hogy a 
régiók közötti egyes különbségek nem 
feltétlenül tükröződnek a regionális 
számlákban.

Or. it

Módosítás 63
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
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B melléklet – első táblázat – 2, 801, 27 és 28 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2 Fő kormányzati aggregátumok – évente 3/9 1995-től

801 Nem pénzügyi számlák szektorok szerint – negyedévente 85 nap 1999 1. 
negyedévétől

27 Kormányzati pénzügyi számlák – negyedévente 85 nap 1999 1. 
negyedévétől

28 Államadósság – negyedévente 3 2000 1. 
negyedévétől

Módosítás

2 Fő kormányzati aggregátumok – évente

3/9, vagy legalább az 
eurózóna tagállamai 

esetében 85 nap, majd 
2017-től 82 nap.

1995-től

801 Nem pénzügyi számlák szektorok szerint – negyedévente

85 nap, és 2017-től 
legalább az euróövezet 
tagállamai esetében 82 

nap.

1999 1. 
negyedévétől

27 Kormányzati pénzügyi számlák – negyedévente

85 nap, és 2017-től 
legalább az euróövezet 
tagállamai esetében 82 

nap.

1999 1. 
negyedévétől

28 Államadósság – negyedévente

3, vagy legalább az 
eurózóna tagállamai 

esetében 85 nap, majd 
2017-től 82 nap.

2000 1. 
negyedévétől

Or. en

Indokolás

Az EKB rövidebb határidőt kért annak érdekében, hogy az információ kellő időben 
rendelkezésére álljon a Kormányzótanács ülésein. Az ilyen statisztikákkal kapcsolatos 
határidő lerövidítése azonban ronthatja az adatok minőségét, különösen abban az esetben, ha 
integrált módon készülnek. Jelentős további költségekkel is járna, ha a háttéradatokat is 
továbbítani kellene. Mivel az EKB-nak csak az eurózóna országaira vonatkozóan van 
szüksége ezekre az információkra, a többi ország esetében változatlanul kellene hagyni a 
határidőket mindaddig, amíg nem lehet alaposabban értékelni, hogy miként viszonyulnak 
egymáshoz a korábbi jelentés előnyei, illetve az alacsonyabb megbízhatóság és a nagyobb 
költségvonzat.


