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Ändringsförslag 24
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen bör medverka vid 
övervakningen av medlemsstaternas 
ekonomier och av EMU och bland annat 
regelbundet rapportera till rådet om hur 
medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser i 
samband med EMU.

(2) Kommissionen bör medverka vid 
övervakningen av medlemsstaternas och 
deras regioners ekonomier och av EMU 
och bör bland annat regelbundet rapportera 
till rådet om hur medlemsstaterna och de 
regioner i medlemsstaterna som har 
beskattnings- och 
lagstiftningsbefogenheter fullgör sina 
förpliktelser i samband med EMU.

Or. en

Ändringsförslag 25
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen bör använda 
nationalräkenskapsaggregat för unionens 
administrativa ändamål, särskilt 
budgetberäkningarna.

(4) Kommissionen bör använda 
nationalräkenskapsaggregat och aggregat 
för regionala räkenskaper för unionens 
administrativa ändamål, särskilt 
budgetberäkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) I syfte att införa miljöekonomiska 
räkenskaper som satelliträkenskaper till 
ENS 95 har Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 691/2011 av 
den 6 juli om europeiska 
miljöräkenskaper1 upprättat en gemensam 
ram för insamling, sammanställning, 
överföring och utvärdering av europeiska 
miljöräkenskaper.
______________
1 EUT L 192, 22.7.2011, s. 1.

Or. ro

Ändringsförslag 27
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör hänsyn tas till kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP 
– Att mäta framsteg i en föränderlig värld.
Det kan därför komma att behövas 
ytterligare metodundersökningar och 
datatester.

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet av den 
20 augusti 2009 ”Bortom BNP – Att mäta 
framsteg i en föränderlig värld” beaktas 
fullt ut. Det kan komma att behövas 
ytterligare metodundersökningar och 
datatester, men det finns tillräckligt med 
bevis för att behov föreligger och 
instrument finns tillgängliga för snabba 
insatser för att åtgärda BNP-konceptets 
brister. Kommissionen bör senast i juli 
2013 för Europaparlamentet och rådet 
presentera ett uppdaterat meddelande om 
”Bortom BNP”, tillsammans med en 
åtgärdsplan där fokus ligger på konkreta 
lagförslag som bör läggas fram senast i 
juli 2014.
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Or. en

Ändringsförslag 28
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör hänsyn tas till kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP 
– Att mäta framsteg i en föränderlig värld.
Det kan därför komma att behövas 
ytterligare metodundersökningar och 
datatester.

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör hänsyn även tas till kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP 
– Att mäta framsteg i en föränderlig värld.
Det kan därför komma att behövas 
ytterligare metodundersökningar och 
datatester.

Or. ro

Ändringsförslag 29
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör hänsyn tas till kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP 
– Att mäta framsteg i en föränderlig värld.
Det kan därför komma att behövas
ytterligare metodundersökningar och 
datatester.

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör hänsyn tas till kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP 
– Att mäta framsteg i en föränderlig värld.
Ytterligare metodundersökningar och 
datatester är nödvändiga, i synnerhet för 
att bättre beakta 
produktivitetsförändringar i den 
offentliga sektorn, integrera 
miljöräkenskaperna med de ekonomiska 
räkenskaperna och utvidga dessa genom 
att tillföra redovisning av sociala 
aspekter.
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Or. en

Ändringsförslag 30
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Användningen av nya och 
automatiserade metoder för 
realtidsinsamling av uppgifter bör 
undersökas.

Or. en

Ändringsförslag 31
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 
av den 26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (Nuts) ska all statistik 
som medlemsstaterna översänder till 
kommissionen och som är uppdelad i 
territoriella enheter följa 
Nuts-nomenklaturen. För att jämförbar 
regional statistik ska kunna utarbetas bör 
de territoriella enheterna därför stämma 
överens med Nuts-nomenklaturen.

(12) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 
av den 26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (Nuts) ska all statistik 
som medlemsstaterna översänder till 
kommissionen och som är uppdelad i 
territoriella enheter följa 
Nuts-nomenklaturen. För att jämförbar 
regional statistik ska kunna utarbetas bör 
de territoriella enheterna därför stämma 
överens med Nuts-nomenklaturen.
Nuts-nomenklaturen ska uppdateras 
innan denna förordning träder i kraft.

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vikten av regionala räkenskaper i 
medlemsstater med autonoma eller 
regionala regeringar erkänns, liksom 
behovet av ökad transparens på regional 
nivå. Möjligheten att insamling av 
uppgifter på Nuts 2-nivå sköts av Eurostat 
bör undersökas närmare, genom en 
detaljerad kostnads- och intäktsanalys.

Or. en

Ändringsförslag 33
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att garantera och öka 
transparensen i de offentliga 
räkenskaperna bör EU:s övervakning 
effektiviseras, inte minst för att kunna 
inrätta nya instrument för att hantera 
skuldkrisen.

Or. it

Ändringsförslag 34
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En expertgrupp har tillsatts för att
ytterligare utreda frågan om hur indirekt 
mätta finansiella förmedlingstjänster 
(Fisim) ska behandlas i 
nationalräkenskaperna. Beroende på vad 
expertgruppen kommer fram till kan 
metoden för att beräkna och fördela 
indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster komma att behöva 
ändras genom en delegerad akt före slutet 
av 2012, för att resultaten ska bli mer 
tillförlitliga.

(13) En expertgrupp har tillsatts för att 
ytterligare utreda frågan om hur indirekt 
mätta finansiella förmedlingstjänster 
(Fisim) ska behandlas i 
nationalräkenskaperna och de regionala 
räkenskaperna. Beroende på vad 
expertgruppen kommer fram till kan 
metoden för att beräkna och fördela 
indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster komma att behöva 
ändras genom en delegerad akt före slutet 
av 2012, för att resultaten ska bli mer 
tillförlitliga.

Or. en

Ändringsförslag 35
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En expertgrupp har tillsatts för att 
ytterligare utreda frågan om hur indirekt 
mätta finansiella förmedlingstjänster 
(Fisim) ska behandlas i 
nationalräkenskaperna. Beroende på vad 
expertgruppen kommer fram till kan 
metoden för att beräkna och fördela 
indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster komma att behöva
ändras genom en delegerad akt före slutet 
av 2012, för att resultaten ska bli mer 
tillförlitliga.

(13) En expertgrupp har tillsatts för att 
ytterligare utreda frågan om hur indirekt 
mätta finansiella förmedlingstjänster 
(Fisim) ska behandlas i 
nationalräkenskaperna. Beroende på vad 
expertgruppen kommer fram till är det 
nödvändigt att metoden för att beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster ändras genom att man 
inför en riskanpassad metod som på ett 
korrekt sätt speglar den förväntade 
framtida kostnaden för realiserad risk. 
Denna ändring bör ske genom en delegerad 
akt före slutet av 2012, för att resultaten 
ska bli mer tillförlitliga.

Or. en
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Motivering

Idag räknas det som att finansiella institut producerar mervärde genom att äga tillgångar 
med hög risk som ger högre avkastning. Denna inkomst räknas som mervärde även om den 
endast motsvarar den framtida förväntade riskkostnaden. Därför behövs riskanpassning som 
baseras på förväntad framtida kostnad för REALISERAD risk för att visa det VERKLIGA 
direkta bidraget till BNP.

Ändringsförslag 36
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Den nuvarande bestämmelsen att 
företag i den offentliga sektorn betecknas 
som ”privatägda” om de täcker mer än 
50 procent av sina kostnader med 
försäljning kan leda till oriktig och icke-
representativ statistik från 
medlemsstaterna. Tröskeln bör därför 
ändras till 100 procent för att undvika 
instabil statistik, stora kast i 
rapporteringen om statskuld och 
underskott i de offentliga finanserna, och 
manipulering av uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 37
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Utgifter för forskning och utveckling 
har karaktären av investeringar och bör 
därför bokföras som fast 
realkapitalbildning. Det är emellertid 
nödvändigt att genom en delegerad akt 

(14) Utgifter för forskning och utveckling 
har, förutsatt att de används för 
anskaffning eller tillverkning av 
ekonomiska tillgångar, karaktären av 
investeringar och bör därför bokföras som 
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precisera formatet för de uppgifter som ska 
bokföras som fast realkapitalbildning när 
man med hjälp av tester som grundar sig på 
utvecklingen av tilläggstabeller har nått en 
nivå där uppgifterna kan anses tillräckligt 
tillförlitliga.

fast realkapitalbildning. Det är emellertid 
nödvändigt att genom en delegerad akt 
precisera formatet för de uppgifter som ska 
bokföras som fast realkapitalbildning när 
man med hjälp av tester som grundar sig på 
utvecklingen av tilläggstabeller har nått en 
nivå där uppgifterna kan anses tillräckligt 
tillförlitliga.

Or. de

Ändringsförslag 38
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Medlemsstaternas försvarsutgifter 
utgör per definition inte investeringar i 
klassisk mening och bör därför heller inte 
redovisas som investeringar i 
anläggningstillgångar utan som hittills 
redovisas som vanliga löpande utgifter.

Or. de

Motivering

Att redovisa alla försvarsutgifter som investeringar i anläggningstillgångar är inte endast ur 
etisk synpunkt mycket tveksamt utan skulle även utgöra ett statistiskt incitament för att 
investera stora belopp av offentliga medel i försvarsmaterial för att höja BNP. Med dagens 
nivå för försvarsutgifterna skulle en sådan förändring innebära en ökning av BNP på mellan 
0,1 procent (Ungern) och 1 procent (Bulgarien), med ett genomsnitt för EU på 0,4 procent. 
En sådan tillämpning skulle strida mot en fredlig utveckling av EU.

Ändringsförslag 39
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs ytterligare studier och 
insatser, särskilt i frågor som knyter an till 
meddelandet Bortom BNP och Europa 
2020-strategin, i syfte att utveckla en mer 
heltäckande metod för att mäta 
välbefinnande och framsteg och därigenom 
medverka till att främja en smart och 
hållbar ekonomi för alla. Dessa studier och
insatser kommer att bidra till att ytterligare 
förbättra tillgången till, överföringen av 
och kvaliteten på uppgifterna samt att 
uppdatera metoderna och på så sätt bana 
väg för framtida utveckling.

(15) Det behöver genomföras ytterligare 
studier och snabba åtgärder, särskilt i 
frågor som knyter an till meddelandet 
Bortom BNP och Europa 2020-strategin, i 
syfte att utveckla en mer heltäckande 
metod för att mäta välbefinnande och 
framsteg och därigenom medverka till att 
främja en smart och hållbar ekonomi för
alla, med fullt beaktande av externa 
miljöeffekter och social ojämlikhet, och 
för att komma till rätta med dessa. Sådana
studier och insatser kommer att bidra till att 
ytterligare förbättra tillgången till, 
överföringen av och kvaliteten på 
uppgifterna samt att uppdatera metoderna 
och på så sätt bana väg för framtida 
utveckling. Uppgifter om nationella och 
regionala räkenskaper bör ses som en del 
i arbetet för att nå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 40
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs ytterligare studier och 
insatser, särskilt i frågor som knyter an till 
meddelandet Bortom BNP och Europa 
2020-strategin, i syfte att utveckla en mer 
heltäckande metod för att mäta 
välbefinnande och framsteg och därigenom 
medverka till att främja en smart och 
hållbar ekonomi för alla. Dessa studier och 
insatser kommer att bidra till att ytterligare 
förbättra tillgången till, överföringen av 
och kvaliteten på uppgifterna samt att 
uppdatera metoderna och på så sätt bana 
väg för framtida utveckling.

(15) Det behövs ytterligare studier och 
insatser, särskilt i frågor som knyter an till 
meddelandet Bortom BNP och Europa 
2020-strategin, i syfte att utveckla en mer 
heltäckande metod för att mäta 
välbefinnande och framsteg och därigenom 
medverka till att främja en smart och 
hållbar ekonomi för alla, med beaktande 
av miljön och sociala överväganden. 
Dessa studier och insatser kommer att 
bidra till att ytterligare förbättra tillgången 
till, överföringen av och kvaliteten på 
uppgifterna samt att uppdatera metoderna 
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och på så sätt bana väg för framtida 
utveckling. Uppgifter om nationella och 
regionala räkenskaper bör ses som en del 
i arbetet för att nå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ramen för analys och politiska 
åtgärder i bilaga A ska inkludera 
ömsesidigt beroende mellan regioner i 
analysen av ömsesidigt beroende mellan 
medlemsstaternas ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Bilaga A ska omfatta följande: 
regional uppdelning av statliga utgifter på 
central nivå, uppgifter om obalanser i de 
offentliga finanserna på regional nivå 
(genom användning av en metod där man 
ser på det monetära flödet) för Nuts 1-
och Nuts 2-regioner med beskattnings-
och lagstiftningsbefogenheter samt 
regionala uppgifter om förhållandet 
mellan offentliga och privata 
investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom tillämpningen av denna 
förordning kan komma att kräva betydande 
anpassningar av de nationella 
statistiksystemen får kommissionen bevilja 
medlemsstaterna undantag.

(17) Eftersom tillämpningen av denna 
förordning kan komma att kräva betydande 
anpassningar av de nationella 
statistiksystemen bör kommissionen 
tillhandahålla de resurser och den 
sakkunskap som krävs för att bistå 
medlemsstater som har otillräckliga 
resurser eller större metodiska hinder att 
övervinna. Medlemsstater får beviljas 
undantag av kommissionen. Sådana 
undantag bör dock vara tillfälliga och bli 
föremål för regelbunden översyn.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom tillämpningen av denna 
förordning kan komma att kräva betydande 
anpassningar av de nationella 
statistiksystemen får kommissionen bevilja 
medlemsstaterna undantag.

(17) Eftersom tillämpningen av denna 
förordning kan komma att kräva betydande 
anpassningar av de nationella 
statistiksystemen får kommissionen bevilja 
medlemsstaterna undantag. Sådana 
undantag kommer endast att tillämpas på 
medlemsstater som saknar utrymme i sina 
budgetar för sådana anpassningar.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) metoder (bilaga A) för gemensamma 
standarder, definitioner, klassificeringar 
och redovisningsregler, som ska användas 
för att utarbeta räkenskaper och 
sammanställningar på jämförbar grund för 
att tillgodose unionens behov, samt resultat 
i enlighet med artikel 3,

a) metoder (bilaga A) för gemensamma 
standarder, definitioner, klassificeringar 
och redovisningsregler, som ska användas 
för att utarbeta räkenskaper och 
sammanställningar på jämförbar grund för 
att tillgodose unionens behov, samt resultat 
i enlighet med artikel 3. Bilaga A ska 
ändras av kommissionen för att införa de 
ytterligare krav och faktorer för 
ekonomisk analys som är nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 46
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 
anta sådana ändringar av metoderna för 
ENS 2010 som har till syfte att precisera 
och förbättra innehållet, under förutsättning 
att de inte innebär någon ändring av 
grundbegreppen, att de inte kräver 
ytterligare medel när de ska genomföras 
och att deras tillämpning inte medför en 
ökning av de egna medlen.

2. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 
anta sådana ändringar av metoderna för 
ENS 2010 som har till syfte att precisera 
och förbättra innehållet, under förutsättning 
att de inte innebär någon ändring av 
grundbegreppen, att de inte kräver 
ytterligare medel när de ska genomföras 
och att deras tillämpning inte medför en 
ökning av de egna medlen. Kommissionen 
ska samarbeta nära med Europeiska 
centralbanken vid utarbetande av förslag 
till delegerade akter.

Or. lt
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Ändringsförslag 47
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det råder tvivel om hur 
redovisningsreglerna enligt ENS 2010 ska 
tillämpas, ska den berörda medlemsstaten 
begära ett förtydligande från 
kommissionen (Eurostat). Kommissionen 
(Eurostat) ska utan dröjsmål granska 
ärendet och meddela den berörda 
medlemsstaten sitt beslut om det begärda 
förtydligandet.

33. Om det råder osäkerhet om hur 
redovisningsreglerna enligt ENS 2010 ska 
tillämpas, ska den berörda medlemsstaten 
begära ett förtydligande från 
kommissionen (Eurostat). Kommissionen 
(Eurostat) ska utan dröjsmål granska 
begäran och skyndsamt meddela den 
berörda medlemsstaten sitt beslut om det 
begärda förtydligandet.

Or. ro

Ändringsförslag 48
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster (Fisim) i 
nationalräkenskaperna i enlighet med 
metoden i bilaga A. Före utgången av 2012 
får kommissionen genom delegerade akter 
i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 
fastställa en metod för att beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster.

4. Medlemsstaterna ska beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster (Fisim) i 
nationalräkenskaperna i enlighet med 
metoden i bilaga A. Före utgången av 2012 
ska kommissionen genom delegerade akter 
i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 
fastställa en metod för att beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster vilken inför en 
riskanpassad metod som på ett riktigt sätt 
speglar framtida kostnader för realiserad 
risk.

Or. en
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Motivering

Idag räknas det som att finansiella institut producerar mervärde genom att äga tillgångar 
med hög risk som ger högre avkastning. Denna inkomst räknas som mervärde även om den 
endast motsvarar den framtida förväntade riskkostnaden. Därför behövs riskanpassning som 
baseras på förväntad framtida kostnad för REALISERAD risk för att visa det VERKLIGA 
direkta bidraget till BNP.

Ändringsförslag 49
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster (Fisim) i 
nationalräkenskaperna i enlighet med 
metoden i bilaga A. Före utgången av 2012 
får kommissionen genom delegerade akter 
i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 
fastställa en metod för att beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster.

4. Medlemsstaterna ska beräkna och 
fördela indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster (Fisim) i 
nationalräkenskaperna och regionala 
räkenskaper i enlighet med metoden i 
bilaga A. Före utgången av 2012 får 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 fastställa 
en metod för att beräkna och fördela 
indirekt mätta finansiella 
förmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 50
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska bokföra utgifter för 
forskning och utveckling som fast 
realkapitalbildning. Kommissionen får anta 
delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 7, 8 och 9 för att säkra att de 
uppgifter som ska bokföras som fast 

5. Medlemsstaterna ska bokföra utgifter för 
forskning och utveckling som fast 
realkapitalbildning Medlemsstaterna ska 
bokföra utgifter för forskning och 
utveckling som fast realkapitalbildning,
förutsatt att de används för anskaffning 
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realkapitalbildning är tillförlitliga. Sådana 
delegerade akter ska precisera formatet för 
dessa uppgifter.

eller tillverkning av tillgångar. 
Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 för att 
säkra att de uppgifter som ska bokföras 
som fast realkapitalbildning är tillförlitliga.
Sådana delegerade akter ska precisera 
formatet för dessa uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 51
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaternas försvarsutgifter ska 
redovisas som vanliga löpande utgifter.

Or. de

Motivering

Att redovisa försvarsutgifter i sin helhet som investeringar i anläggningstillgångar är inte 
endast ur etisk synpunkt mycket tveksamt utan skulle även utgöra ett statistiskt incitament för 
att investera stora belopp av offentliga medel i försvarsmaterial för att höja BNP. I dagens 
nivå för försvarsutgifter skulle en sådan förändring innebära en ökning av BNP på mellan 0,1 
procent (Ungern) och 1 procent (Bulgarien), och ett genomsnitt för EU på 0,4 procent. En 
sådan tillämpning skulle strida mot en fredlig utveckling av EU. Därför utgör 
medlemsstaternas försvarsutgifter per definition inga investeringar i klassisk mening och bör 
därför inte redovisas som investeringar i anläggningstillgångar utan som hittills redovisas 
som normala driftsutgifter.

Ändringsförslag 52
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov och för att bidra till att 
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förordningen följs bör kommissionen 
tillhandahålla de resurser och den 
sakkunskap som krävs för att bistå 
medlemsstater som har otillräckliga 
resurser eller större metodiska hinder att 
övervinna.

Or. en

Ändringsförslag 53
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska enligt punkt 1 
bevilja ett tillfälligt undantag endast i fall 
där det föreligger klart otillräckliga 
resurser eller stora metodhinder. 
Undantag ska endast beviljas för en kort 
period som är tillräcklig för att 
medlemsstaten ska kunna lösa sina 
resursproblem eller metodhinder. 
Kommissionen ska tillhandahålla de 
resurser och den sakkunskap som krävs 
för att bistå medlemsstaten. 
Kommissionen ska inte bevilja undantag 
om det på ett oproportionerligt sätt skulle 
undergräva riktigheten i de samlade 
uppgifterna. Medlemsstaters andel av 
unionens eller euroområdets BNP ska 
inte utgöra grund för beviljande av 
undantag.

Or. en

Ändringsförslag 54
Edward Scicluna

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Delegerade akter ska inte användas 
när det gäller statistisk information som 
tas fram i samband med genomförandet 
av förfarandet vid alltför stora underskott 
eller förfaranden vid makroekonomiska 
obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 55
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med ytterligare två 
månader.

Or. ro

Ändringsförslag 56
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 1 – punkt 1.18 – led b – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. den offentliga sektorns roll och 
finansiella ställning,

2. den offentliga sektorns roll och 
finansiella ställning, i syfte att analysera 
inkomster, utgifter och skulder på 
nationell och regional nivå ned till 
Nuts 2-nivå,

Or. it
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Ändringsförslag 57
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 1 – punkt 1.18 – led b – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. regional uppdelning av statliga 
utgifter på central nivå,

Or. en

Ändringsförslag 58
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 1 – punkt 1.18 – led b – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. regionala uppgifter om förhållandet 
mellan offentliga och privata 
ägarandelar,

Or. en

Ändringsförslag 59
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 1 – punkt 1.18 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. analys av interdependensen mellan 
ekonomierna i EU,

2. analys av interdependensen mellan 
ekonomierna i EU, med beaktande av 
medlemsstaterna och deras regioner, 
särskilt de regioner som har lagstiftnings-
och beskattningsbefogenheter,

Or. en
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Ändringsförslag 60
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 1 – punkt 1.18 – led d – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. uppgifter om obalanser i de offentliga 
finanserna på regional nivå (genom 
användning av en metod där man tittar på 
det monetära flödet) för Nuts 1- och 
Nuts 2-regioner med beskattnings- och 
lagstiftningsbefogenheter,

Or. en

Ändringsförslag 61
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 13 – punkt 13.04 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regionalräkenskaperna omfattar samma 
uppsättning konton som 
nationalräkenskaperna och synliggör 
regionernas ekonomiska struktur, 
utveckling och skillnader.
Begreppsmässiga problem och mätproblem 
gör att regionalräkenskaperna är mindre 
omfattande och mindre detaljerade än 
nationalräkenskaperna.

Regionalräkenskaperna omfattar samma 
uppsättning konton som 
nationalräkenskaperna och synliggör 
regionernas ekonomiska struktur, 
utveckling och skillnader.
Begreppsmässiga problem och mätproblem 
gör att regionalräkenskaperna är mindre 
omfattande och mindre detaljerade än 
nationalräkenskaperna. Mot bakgrund av 
omfattningen av offentliga utgifter på 
regional nivå måste heltäckande statistik 
redovisas för regioner ned till Nuts 2-nivå 
för att garantera större transparens när 
det gäller användningen av offentliga 
medel.

Or. it
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Ändringsförslag 62
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Bilaga A – kapitel 13 – punkt 13.08

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regionalräkenskaperna ska sammanställas 
utifrån regionala uppgifter som samlats in 
direkt, och från nationella uppgifter som 
delats upp på region baserat på antaganden.
Ju mer uppgifter som kan samlas in direkt, 
desto mindre behövs antagandena. Bristen 
på tillräckligt fullständiga, aktuella och 
tillförlitliga regionala uppgifter leder till att 
man måste göra antaganden när man 
sammanställer regionalräkenskaperna.
Resultatet blir att vissa skillnader mellan 
regioner inte alltid avspeglas i 
regionalräkenskaperna.

Regionalräkenskaperna ska sammanställas 
utifrån regionala uppgifter som samlats in 
direkt, och, där särskilda undantag 
tillämpas, från nationella uppgifter som 
delats upp på region baserat på antaganden.
Ju mer uppgifter som kan samlas in direkt, 
desto mindre behövs antagandena. Bristen 
på tillräckligt fullständiga, aktuella och 
tillförlitliga regionala uppgifter leder till att 
man måste göra antaganden när man 
sammanställer regionalräkenskaperna.
Resultatet blir att vissa skillnader mellan 
regioner inte alltid avspeglas i 
regionalräkenskaperna.

Or. it

Ändringsförslag 63
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 1 –  raderna 2, 801, 27 och 28

Kommissionens förslag

2 Huvudaggregat för offentlig sektor – på årsbasis 3/9 fr.o.m. 1995

801 Icke-finansiella konton efter sektor – på kvartalsbasis 85 dagar fr.o.m. 
1999kv1

27 Den offentliga sektorns finansiella konton – på kvartalsbasis 85 dagar fr.o.m. 
1999kv1

28 Den offentliga sektorns skuld – på kvartalsbasis 3 fr.o.m. 
2000kv1

Parlamentets ändringsförslag

2 Huvudaggregat för offentlig sektor – på årsbasis
3/9 eller, åtminstone för 

medlemsstater i 
euroområdet, 85 dagar 

fr.o.m. 1995
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och 82 dagar från 2017.

801 Icke-finansiella konton efter sektor – på kvartalsbasis

85 dagar och, åtminstone 
för medlemsstater i 

euroområdet, 82 dagar 
från 2017.

fr.o.m. 
1999kv1

27 Den offentliga sektorns finansiella konton – på kvartalsbasis

85 dagar och, åtminstone 
för medlemsstater i 

euroområdet, 82 dagar 
från 2017.

fr.o.m. 
1999kv1

28 Den offentliga sektorns skuld – på kvartalsbasis

3 eller, åtminstone för 
medlemsstater i 

euroområdet, 85 dagar 
och 82 dagar från 2017.

fr.o.m. 
2000kv1

Or. en

Motivering

ECB har begärt en kortare tidsfrist för information till ECB-rådets möten. Men kortare 
tidsfrister för sådan statistik kan försämra informationens kvalitet, i synnerhet om den i övrigt 
utarbetas på ett samlat sätt. Det skulle även utgöra en stor extrakostnad att ge utrymme för 
redovisning av bakomliggande uppgifter. Eftersom ECB endast behöver denna information 
för länderna i euroområdet bör tidsfristerna för rapportering för övriga medlemsstater förbli 
oförändrade tills man bättre kan göra en avvägning mellan vinsten med tidig rapportering 
gentemot minskad tillförlitlighet och ökade kostnader för att följa reglerna.


