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Amendement 24
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie moet een rol vervullen 
bij het toezicht op de economieën van de 
lidstaten en op de EMU en moet met name 
regelmatig aan de Raad verslag uitbrengen 
over de vooruitgang die de lidstaten 
hebben geboekt bij het nakomen van hun 
verplichtingen in het kader van de EMU.

(2) De Commissie moet een rol vervullen 
bij het toezicht op de economieën van de 
lidstaten en hun regio's en op de EMU en 
moet met name regelmatig aan de Raad 
verslag uitbrengen over de vooruitgang die 
de lidstaten en de regio's van de lidstaten 
met fiscale en wetgevende bevoegdheden
hebben geboekt bij het nakomen van hun 
verplichtingen in het kader van de EMU.

Or. en

Amendement 25
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie dient aggregaten van de 
nationale rekeningen te gebruiken voor 
administratieve doeleinden van de Unie en 
met name voor budgettaire berekeningen.

(4) De Commissie dient aggregaten van de 
nationale en regionale rekeningen te 
gebruiken voor administratieve doeleinden 
van de Unie en met name voor budgettaire 
berekeningen.

Or. en

Amendement 26
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Voor het opstellen van milieu-
economische rekeningen bij wijze van 
satellietrekeningen bij het ESR 95 wordt 
in Verordening (EU) nr. 691/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2011 inzake Europese milieu-
economische rekeningen1 een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verzamelen, samenstellen, toezenden en 
evalueren van Europese milieu-
economische rekeningen vastgesteld.
________________
1 PB L 192 van 22.7.2011, blz. 1.

Or. ro

Amendement 27
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet rekening worden gehouden 
met de Mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
augustus 2009 met als titel "Het bbp en 
verder – Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld". Er kunnen dan ook
verdere methodologische studies en 
gegevenstests nodig zijn.

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet ten volle rekening worden 
gehouden met de Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad van 20 augustus 2009 met als titel
"Het bbp en verder – Meting van de 
vooruitgang in een veranderende wereld".
Er kunnen verdere methodologische 
studies en gegevenstests nodig zijn, maar 
er is voldoende aangetoond dat de 
tekortkomingen van het bbp-concept snel 
moeten worden verholpen en daartoe zijn 
er instrumenten voorhanden. De 
Commissie moet het Europees Parlement 
en de Raad tegen juli 2013 een 
geactualiseerde mededeling over "Het bbp 
en verder" voorleggen, vergezeld van een 
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actieplan met concrete 
wetgevingsvoorstellen die tegen juli 2014 
moeten worden ingediend.

Or. en

Amendement 28
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet rekening worden gehouden 
met de Mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
augustus 2009 met als titel "Het bbp en 
verder – Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld". Er kunnen dan ook 
verdere methodologische studies en 
gegevenstests nodig zijn.

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet ook rekening worden 
gehouden met de Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad van 20 augustus 2009 met als titel
"Het bbp en verder – Meting van de 
vooruitgang in een veranderende wereld".
Er kunnen dan ook verdere 
methodologische studies en gegevenstests 
nodig zijn.

Or. ro

Amendement 29
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet rekening worden gehouden 
met de Mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
augustus 2009 met als titel "Het bbp en 
verder – Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld". Er kunnen dan ook
verdere methodologische studies en 
gegevenstests nodig zijn.

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet rekening worden gehouden 
met de Mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
augustus 2009 met als titel "Het bbp en 
verder – Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld". Er zijn verdere 
methodologische studies en gegevenstests 
nodig, met name om beter rekening te 
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houden met de veranderingen in de 
productiviteit in de openbare sector, om de 
milieurekeningen in de economische 
boekhouding op te nemen en deze uit te 
breiden met rekeningen op sociaal gebied.

Or. en

Amendement 30
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het gebruik van nieuwe, 
geautomatiseerde en 
realtimeverzamelingsmethoden moet 
worden onderzocht.

Or. en

Amendement 31
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS) moet voor alle 
statistieken die de lidstaten aan de 
Commissie toezenden en die naar 
territoriale eenheden zijn ingedeeld, de 
NUTS worden gebruikt. Met het oog op de 
opstelling van vergelijkbare regionale 
statistieken moeten de territoriale eenheden 
daarom worden gedefinieerd 

(12) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS) moet voor alle 
statistieken die de lidstaten aan de 
Commissie toezenden en die naar 
territoriale eenheden zijn ingedeeld, de 
NUTS worden gebruikt. Met het oog op de 
opstelling van vergelijkbare regionale 
statistieken moeten de territoriale eenheden 
daarom worden gedefinieerd 
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overeenkomstig de NUTS. overeenkomstig de NUTS. De NUTS-
indeling moet vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening worden 
geactualiseerd.

Or. en

Amendement 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het belang van de regionale 
rekeningen in lidstaten met autonome of 
regionale regeringen wordt erkend, 
evenals de noodzaak om de transparantie 
op regionaal niveau te vergroten. Door 
middel van een gedetailleerde kosten-
batenanalyse moet verder onderzoek 
worden verricht naar de haalbaarheid van 
gegevensverzameling door Eurostat op 
NUTS 2-niveau.

Or. en

Amendement 33
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de transparantie van de 
overheidsrekeningen te garanderen en te 
vergroten, moet het EU-toezicht 
effectiever worden, niet in het minst om 
nieuwe instrumenten te kunnen creëren 
om de schuldencrisis aan te pakken.

Or. it
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Amendement 34
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er is een taskforce opgericht die de 
behandeling van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale rekeningen verder moet 
onderzoeken. Rekening houdend met de 
bevindingen van de taskforce kan het nodig 
zijn de methoden voor de berekening en de 
toerekening van IGDFI voor eind 2012 
door middel van een gedelegeerde 
handeling te wijzigen teneinde 
betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.

(13) Er is een taskforce opgericht die de 
behandeling van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale en regionale rekeningen verder 
moet onderzoeken. Rekening houdend met 
de bevindingen van de taskforce kan het 
nodig zijn de methoden voor de berekening 
en de toerekening van IGDFI voor eind 
2012 door middel van een gedelegeerde 
handeling te wijzigen teneinde 
betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.

Or. en

Amendement 35
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er is een taskforce opgericht die de 
behandeling van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale rekeningen verder moet 
onderzoeken. Rekening houdend met de 
bevindingen van de taskforce kan het 
nodig zijn de methoden voor de berekening 
en de toerekening van IGDFI voor eind 
2012 door middel van een gedelegeerde 
handeling te wijzigen teneinde 
betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.

(13) Er is een taskforce opgericht die de 
behandeling van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale rekeningen verder moet 
onderzoeken. Rekening houdend met de 
bevindingen van de taskforce is het nodig 
de methoden voor de berekening en de 
toerekening van IGDFI voor eind 2012 
door middel van een gedelegeerde 
handeling te wijzigen door opname van 
een voor risico gecorrigeerde methode die 
de verwachte toekomstige kosten van 
gerealiseerde risico's naar behoren 
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weergeeft, teneinde betrouwbaardere 
resultaten te verkrijgen.

Or. en

Motivering

Momenteel worden financiële instellingen verondersteld waarde te creëren door risicovolle 
activa aan te houden die een hogere return zullen hebben. Deze inkomsten worden als 
toegevoegde waarde beschouwd, ook al vertegenwoordigen zij gewoon de verwachte 
toekomstige kosten van de risico's. Daarom is er behoefte aan een risicoweging op basis van 
de verwachte toekomstige kosten van GEREALISEERDE risico's om de REËLE directe 
bijdrage aan het bbp weer te geven.

Amendement 36
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De huidige regel dat openbare 
bedrijven worden geacht "in particuliere 
handen" te zijn als zij meer dan 50% van 
hun kosten uit verkoop ontvangen, kan 
leiden tot onnauwkeurige en niet-
representatieve overheidsrekeningen. 
Deze drempelwaarde moet daarom in 
100% worden veranderd om onstabiele 
statistische informatie, grote sprongen in 
de rapportering van overheidsschuld of 
-tekort en gegevensmanipulatie te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 37
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De uitgaven voor speur- en 
ontwikkelingswerk hebben het karakter 
van investeringen en moeten daarom als 
investeringen in vaste activa worden 
geregistreerd. Het is echter nodig het 
formaat van de als investeringen in vaste 
activa te registreren gegevens door middel 
van een gedelegeerde handeling te 
specificeren wanneer in een test waarvoor 
aanvullende tabellen moeten worden 
ontwikkeld, wordt aangetoond dat de 
betrouwbaarheid van de gegevens groot 
genoeg is.

(14) De uitgaven voor onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk hebben, mits zij 
worden gebruikt om economische 
goederen aan te schaffen of te 
produceren, het karakter van investeringen 
en moeten daarom als investeringen in 
vaste activa worden geregistreerd. Het is 
echter nodig het formaat van de als 
investeringen in vaste activa te registreren 
gegevens door middel van een 
gedelegeerde handeling te specificeren 
wanneer in een test waarvoor aanvullende 
tabellen moeten worden ontwikkeld, wordt 
aangetoond dat de betrouwbaarheid van de 
gegevens groot genoeg is.

Or. de

Amendement 38
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Uitgaven van de lidstaten voor 
wapens zijn uiteraard geen investeringen 
in de klassieke zin en dienen daarom niet 
als investeringen in vaste activa, maar 
verder als normale werkingskosten te 
worden geregistreerd.

Or. de

Motivering

Investeringen in wapens volledig als investeringen in vaste activa registreren is niet alleen 
ethisch hoogst twijfelachtig, maar zou ook een statistische stimulans vormen om enorme 
bedragen overheidsgeld in wapens te investeren om het bbp te vergroten. Met het huidige 
percentage wapenuitgaven zou dit een stijging van het bbp tussen 0,1% (Hongarije) en 1% 
(Bulgarije) met zich brengen. Deze benadering zou strijdig zijn met de vreedzame 
ontwikkeling van de EU.
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Amendement 39
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn verdere studies en 
inspanningen nodig, met name ten aanzien 
van vraagstukken die verband houden met
"Het bbp en verder" en "Europa 2020", met 
het doel een meetmethode voor welzijn en 
vooruitgang te ontwikkelen waarbij meer 
elementen in aanmerking worden 
genomen, teneinde de bevordering van een 
slimme, duurzame en inclusieve economie 
te ondersteunen. Deze studies en 
inspanningen zullen ertoe bijdragen om de 
beschikbaarheid, de indiening, de kwaliteit 
van de gegevens en de toegepaste 
methoden nog te verbeteren en aldus 
voorbereid te zijn op toekomstige 
ontwikkelingen.

(15) Er moeten studies worden verricht en 
er moet snel worden opgetreden, met 
name ten aanzien van vraagstukken die 
verband houden met "Het bbp en verder" 
en "Europa 2020", met het doel een 
meetmethode voor welzijn en vooruitgang 
te ontwikkelen waarbij meer elementen in 
aanmerking worden genomen, teneinde de 
bevordering van een slimme, duurzame en 
inclusieve economie te ondersteunen, ten 
volle rekening houdend met externe 
milieufactoren en sociale ongelijkheid, 
met het oog op het verhelpen daarvan. 
Dergelijke studies en inspanningen zullen 
ertoe bijdragen om de beschikbaarheid, de 
indiening, de kwaliteit van de gegevens en 
de toegepaste methoden nog te verbeteren 
en aldus voorbereid te zijn op toekomstige 
ontwikkelingen. De gegevens over de 
nationale en regionale rekeningen moeten 
worden gezien als één element in de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Or. en

Amendement 40
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn verdere studies en 
inspanningen nodig, met name ten aanzien 

(15) Er zijn verdere studies en 
inspanningen nodig, met name ten aanzien 
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van vraagstukken die verband houden met
"Het bbp en verder" en "Europa 2020", met 
het doel een meetmethode voor welzijn en 
vooruitgang te ontwikkelen waarbij meer 
elementen in aanmerking worden 
genomen, teneinde de bevordering van een 
slimme, duurzame en inclusieve economie 
te ondersteunen. Deze studies en 
inspanningen zullen ertoe bijdragen om de 
beschikbaarheid, de indiening, de kwaliteit 
van de gegevens en de toegepaste 
methoden nog te verbeteren en aldus 
voorbereid te zijn op toekomstige 
ontwikkelingen.

van vraagstukken die verband houden met
"Het bbp en verder" en "Europa 2020", met 
het doel een meetmethode voor welzijn en 
vooruitgang te ontwikkelen waarbij meer 
elementen in aanmerking worden 
genomen, teneinde de bevordering van een 
slimme, duurzame en inclusieve economie 
te ondersteunen, rekening houdend met 
milieu- en sociale overwegingen. Deze 
studies en inspanningen zullen ertoe 
bijdragen om de beschikbaarheid, de 
indiening, de kwaliteit van de gegevens en 
de toegepaste methoden nog te verbeteren 
en aldus voorbereid te zijn op toekomstige 
ontwikkelingen. De gegevens over de 
nationale en regionale rekeningen moeten 
worden gezien als één element in de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Or. en

Amendement 41
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In het analyse- en beleidskader in 
bijlage A wordt bij de analyse van de 
onderlinge samenhang tussen de 
economieën van de lidstaten ook naar de 
onderlinge samenhang tussen regio's 
gekeken.

Or. en

Amendement 42
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Bijlage A omvat: een uitsplitsing 
per regio van de uitgaven van de centrale 
overheid, gegevens over regionale fiscale 
onevenwichtigheden (volgens de 
geldstroommethode) voor NUTS 1- en 2-
regio's met fiscale en wetgevende 
bevoegdheden, en regionale gegevens over 
de verhouding tussen overheids- en 
particulier kapitaal.

Or. en

Amendement 43
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Daar de tenuitvoerlegging van deze 
verordening ingrijpende aanpassingen van 
de nationale statistische systemen kan 
vergen, kan de Commissie de lidstaten 
afwijkingen toestaan.

(17) Daar de tenuitvoerlegging van deze 
verordening ingrijpende aanpassingen van 
de nationale statistische systemen kan 
vergen, moet de Commissie de nodige 
middelen en deskundigheid verstrekken 
om lidstaten bij te staan die over 
onvoldoende middelen beschikken of 
belangrijke methodologische hinderpalen 
moeten overwinnen. De Commissie kan 
de lidstaten afwijkingen toestaan. Deze 
afwijkingen moeten echter tijdelijk zijn en 
regelmatig worden herzien.

Or. en

Amendement 44
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Daar de tenuitvoerlegging van deze 
verordening ingrijpende aanpassingen van 
de nationale statistische systemen kan 
vergen, kan de Commissie de lidstaten 
afwijkingen toestaan.

(17) Daar de tenuitvoerlegging van deze 
verordening ingrijpende aanpassingen van 
de nationale statistische systemen kan 
vergen, kan de Commissie de lidstaten 
afwijkingen toestaan; deze afwijkingen 
zullen alleen gelden voor lidstaten waar 
dergelijke aanpassingen budgettair niet 
haalbaar zijn.

Or. en

Amendement 45
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) methoden (bijlage A) betreffende de 
gemeenschappelijke normen, definities, 
classificaties en registratieregels die 
moeten worden gebruikt voor de opstelling 
van statistische rekeningen en tabellen op 
vergelijkbare grondslagen ten behoeve van 
de Unie, en van de resultaten die worden 
voorgeschreven bij artikel 3;

(a) methoden (bijlage A) betreffende de 
gemeenschappelijke normen, definities, 
classificaties en registratieregels die 
moeten worden gebruikt voor de opstelling 
van statistische rekeningen en tabellen op 
vergelijkbare grondslagen ten behoeve van 
de Unie, en van de resultaten die worden 
voorgeschreven bij artikel 3; bijlage A 
wordt door de Commissie gewijzigd om de 
nodige extra vereisten en factoren voor de 
economische analyse toe te voegen;

Or. en

Amendement 46
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan overeenkomstig de 
artikelen 7, 8 en 9 door middel van 
gedelegeerde handelingen wijzigingen in 
de methoden van het ESR 2010 vaststellen 
die ten doel hebben de inhoud ervan te
specificeren en te verbeteren, mits hierdoor 
de opzet zelf niet wordt gewijzigd, er geen 
extra middelen voor de uitvoering nodig 
zijn en de toepassing ervan niet leidt tot 
een verhoging van de eigen middelen.

2. De Commissie kan overeenkomstig de 
artikelen 7, 8 en 9 door middel van 
gedelegeerde handelingen wijzigingen in 
de methoden van het ESR 2010 vaststellen 
die ten doel hebben de inhoud ervan te 
specificeren en te verbeteren, mits hierdoor 
de opzet zelf niet wordt gewijzigd, er geen 
extra middelen voor de uitvoering nodig 
zijn en de toepassing ervan niet leidt tot 
een verhoging van de eigen middelen. Bij 
de opstelling van ontwerpen van 
gedelegeerde handelingen werkt de 
Commissie nauw samen met de Europese 
Centrale Bank.

Or. lt

Amendement 47
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij twijfel over de correcte toepassing 
van de registratieregels van het ESR 2010 
verzoekt de betrokken lidstaat de 
Commissie (Eurostat) om verduidelijking.
De Commissie (Eurostat) onderzoekt de 
kwestie onverwijld en stelt de betrokken 
lidstaat in kennis van haar besluit over de 
gevraagde verduidelijking.

3. Bij onzekerheid over de correcte 
toepassing van de registratieregels van het 
ESR 2010 verzoekt de betrokken lidstaat 
de Commissie (Eurostat) om 
verduidelijking. De Commissie (Eurostat) 
onderzoekt het verzoek onverwijld en stelt 
de betrokken lidstaat onverwijld in kennis 
van haar besluit over de gevraagde 
verduidelijking.

Or. ro

Amendement 48
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten voeren de berekening en de 
toerekening van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale rekeningen uit volgens de in 
bijlage A beschreven methoden. De 
Commissie kan voor eind 2012 
overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 door 
middel van gedelegeerde handelingen 
methoden voor de berekening en de 
toerekening van IGDFI vaststellen.

4. De lidstaten voeren de berekening en de 
toerekening van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale rekeningen uit volgens de in 
bijlage A beschreven methoden. De 
Commissie stelt voor eind 2012 
overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 door 
middel van gedelegeerde handelingen 
methoden voor de berekening en de 
toerekening van IGDFI vast, die een voor 
risico gecorrigeerde methode omvatten die 
de verwachte toekomstige kosten van 
gerealiseerde risico's naar behoren 
weergeeft.

Or. en

Motivering

Momenteel worden financiële instellingen verondersteld waarde te creëren door risicovolle 
activa aan te houden die een hogere return zullen hebben. Deze inkomsten worden als 
toegevoegde waarde beschouwd, ook al vertegenwoordigen zij gewoon de verwachte 
toekomstige kosten van de risico's. Daarom is er behoefte aan een risicoweging op basis van 
de verwachte toekomstige kosten van GEREALISEERDE risico's om de REËLE directe 
bijdrage aan het bbp weer te geven.

Amendement 49
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten voeren de berekening en de 
toerekening van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale rekeningen uit volgens de in 
bijlage A beschreven methoden. De 
Commissie kan voor eind 2012 
overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 door 

4. De lidstaten voeren de berekening en de 
toerekening van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de 
nationale en regionale rekeningen uit 
volgens de in bijlage A beschreven 
methoden. De Commissie kan voor eind 
2012 overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 



AM\889739NL.doc 17/24 PE480.612v01-00

NL

middel van gedelegeerde handelingen 
methoden voor de berekening en de 
toerekening van IGDFI vaststellen.

door middel van gedelegeerde handelingen 
methoden voor de berekening en de 
toerekening van IGDFI vaststellen.

Or. en

Amendement 50
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitgaven voor speur- en 
ontwikkelingswerk worden door de 
lidstaten als investeringen in vaste activa 
geregistreerd. De Commissie kan 
overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 
gedelegeerde handelingen vaststellen om 
de betrouwbaarheid van de als 
investeringen in vaste activa te registreren 
gegevens te garanderen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
formaat van die gegevens gespecificeerd.

5. De uitgaven voor onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk worden, mits zij 
worden gebruikt om economische 
goederen aan te schaffen of te 
produceren, door de lidstaten als 
investeringen in vaste activa geregistreerd.
De Commissie kan overeenkomstig de 
artikelen 7, 8 en 9 gedelegeerde 
handelingen vaststellen om de 
betrouwbaarheid van de als investeringen 
in vaste activa te registreren gegevens te 
garanderen. In die gedelegeerde 
handelingen wordt het formaat van die 
gegevens gespecificeerd.

Or. de

Amendement 51
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uitgaven van de lidstaten voor 
wapens worden als normale 
werkingskosten geregistreerd.

Or. de
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Motivering

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.

Amendement 52
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo nodig verstrekt de Commissie, om deze 
verordening te helpen naleven, de nodige 
middelen en deskundigheid om lidstaten 
bij te staan die over onvoldoende 
middelen beschikken of belangrijke 
methodologische hinderpalen moeten 
overwinnen.

Or. en

Amendement 53
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie staat een tijdelijke 
afwijking op grond van lid 1 alleen toe 
ingeval er duidelijk ontoereikende 
middelen of belangrijke methodologische 
hinderpalen zijn. Een afwijking wordt 
slechts toegestaan voor een periode die 
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toereikend is om de betrokken lidstaat in 
staat te stellen zijn middelengerelateerde 
of methodologische obstakels op te heffen. 
De Commissie verstrekt de nodige 
middelen en deskundigheid om de lidstaat 
bij te staan. De Commissie staat geen 
afwijking toe indien daarmee onevenredig 
afbreuk zou worden gedaan aan de 
nauwkeurigheid van de geaggregeerde 
gegevens. Het aandeel van de betrokken 
lidstaat in het bbp van de Unie of de 
eurozone mag geen motief zijn voor het 
toestaan van een afwijking.

Or. en

Amendement 54
Edward Scicluna

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gedelegeerde handelingen mogen 
niet worden gebruikt met betrekking tot 
statistische gegevens die worden 
geproduceerd in verband met de 
toepassing van de procedure bij 
buitensporige tekorten of de procedures 
bij macro-economische 
onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 55
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op initiatief van het Europees Parlement of Op initiatief van het Europees Parlement of 
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de Raad wordt die termijn met twee 
maanden verlengd.

de Raad wordt die termijn met nogmaals
twee maanden verlengd.

Or. ro

Amendement 56
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – hoofdstuk 1 – punt 1.18 – letter b – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de rol van de overheid en haar 
financiële positie;

(2) de rol van de overheid en haar 
financiële positie, voor een analyse van de 
inkomsten, uitgaven en schulden op 
nationaal niveau en op regionaal niveau 
tot NUTS 2;

Or. it

Amendement 57
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – hoofdstuk 1 – punt 1.18 – letter b – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) een uitsplitsing per regio van de 
uitgaven van de centrale overheid;

Or. en

Amendement 58
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
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Bijlage A – hoofdstuk 1 – punt 1.18 – letter b – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) regionale gegevens over de 
verhouding tussen overheids- en 
particulier kapitaal.

Or. en

Amendement 59
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – hoofdstuk 1 – punt 1.18 – letter d – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) analyse van de onderlinge 
afhankelijkheid van de economieën van de 
EU;

(2) analyse van de onderlinge 
afhankelijkheid van de economieën van de 
EU, met inaanmerkingneming van de 
lidstaten en hun regio's, met name indien 
die regio's over fiscale en wetgevende 
bevoegdheden beschikken;

Or. en

Amendement 60
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – hoofdstuk 1 – punt 1.18 – letter d – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) gegevens over regionale fiscale 
onevenwichtigheden (volgens de 
geldstroommethode) voor NUTS 1- en 2-
regio's met fiscale en wetgevende 
bevoegdheden.

Or. en
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Amendement 61
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – hoofdstuk 13 – punt 13.04 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale rekeningen omvatten dezelfde 
reeks rekeningen als de nationale 
rekeningen en maken derhalve regionale 
economische structuren, ontwikkelingen en 
verschillen zichtbaar. Wegens 
begripsmatige en meetproblemen heeft de 
reeks rekeningen voor regio's evenwel een 
beperktere reikwijdte en treedt zij minder 
in details dan de nationale rekeningen.

De regionale rekeningen omvatten dezelfde 
reeks rekeningen als de nationale 
rekeningen en maken derhalve regionale 
economische structuren, ontwikkelingen en 
verschillen zichtbaar. Wegens 
begripsmatige en meetproblemen heeft de 
reeks rekeningen voor regio's evenwel een 
beperktere reikwijdte en treedt zij minder 
in details dan de nationale rekeningen.
Gezien de omvang van de 
overheidsuitgaven op regionaal niveau 
moeten voor de regio's tot het niveau 
NUTS 2 allesomvattende uitgavencijfers 
worden verstrekt, met het oog op meer 
transparantie in het gebruik van 
overheidsgeld.

Or. it

Amendement 62
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – hoofdstuk 13 – punt 13.08

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale rekeningen worden op basis 
van rechtstreeks verzamelde regionale 
gegevens en aan de hand van 
veronderstellingen gemaakte regionale 
uitsplitsingen van nationale gegevens 
opgesteld. Hoe vollediger de rechtstreeks 
verzamelde gegevens zijn, des te minder 
spelen veronderstellingen een rol. Wanneer 
de beschikbare informatie echter niet 
volledig, tijdig en betrouwbaar genoeg is, 
zijn er voor de opstelling van regionale 

De regionale rekeningen worden op basis 
van rechtstreeks verzamelde regionale 
gegevens en, ingeval er speciale 
vrijstellingen van toepassing zijn, aan de 
hand van veronderstellingen gemaakte 
regionale uitsplitsingen van nationale 
gegevens opgesteld. Hoe vollediger de 
rechtstreeks verzamelde gegevens zijn, des
te minder spelen veronderstellingen een 
rol. Wanneer de beschikbare informatie 
echter niet volledig, tijdig en betrouwbaar 
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rekeningen veronderstellingen nodig. Dit 
impliceert dat sommige verschillen tussen 
regio's niet tot uiting behoeven te komen in 
de regionale rekeningen.

genoeg is, zijn er voor de opstelling van 
regionale rekeningen veronderstellingen 
nodig. Dit impliceert dat sommige 
verschillen tussen regio's niet tot uiting 
behoeven te komen in de regionale 
rekeningen.

Or. it

Amendement 63
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Eerste tabel – regels 2, 801, 27 en 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid – jaarlijks 3/9 Vanaf 1995

801 Niet-financiële rekeningen per sector – driemaandelijks 85 dagen Vanaf 
1999Q1

27 Financiële rekeningen van de overheid – driemaandelijks 85 dagen Vanaf 
1999Q1

28 Overheidsschuld – driemaandelijks 3 Vanaf 
2000Q1

Amendement

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid – jaarlijks

3/9 of, althans voor 
lidstaten van de eurozone, 

85 dagen en 82 dagen 
vanaf 2017.

Vanaf 1995

801 Niet-financiële rekeningen per sector – driemaandelijks
85 dagen en, althans voor 
lidstaten van de eurozone, 

82 dagen vanaf 2017.

Vanaf 
1999Q1

27 Financiële rekeningen van de overheid – driemaandelijks
85 dagen en, althans voor 
lidstaten van de eurozone, 

82 dagen vanaf 2017.

Vanaf 
1999Q1

28 Overheidsschuld – driemaandelijks

3 of, althans voor 
lidstaten van de eurozone, 

85 dagen en 82 dagen 
vanaf 2017.

Vanaf 
2000Q1

Or. en
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Motivering

De ECB heeft om kortere deadlines gevraagd om over gegevens te beschikken voor de 
vergaderingen van de gouverneurs van de ECB. Kortere deadlines kunnen echter een 
negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de gegevens, in het bijzonder indien deze anders 
op geïntegreerde wijze worden opgesteld. Het zou ook aanzienlijke extra kosten met zich 
brengen om de onderliggende gegevens te kunnen leveren. Aangezien de ECB deze gegevens 
alleen voor landen van de eurozone nodig heeft, moet de rapportagetermijn voor de andere 
lidstaten ongewijzigd blijven totdat beter kan worden beoordeeld of de voordelen van vroeger 
rapporteren opwegen tegen minder betrouwbaarheid en meer nalevingskosten.


