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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national-
og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union
(KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0774),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0010/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 19. maj 20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Til overvågning af medlemsstaternes 
økonomier og Den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU'en) kræves der 
sammenlignelige, ajourførte og pålidelige 
oplysninger om den økonomiske situation 
og udvikling i de enkelte medlemsstater 

(1) Til politikudformning i Unionen og 
overvågning af medlemsstaternes 
økonomier og Den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU'en) kræves der 
sammenlignelige, ajourførte og pålidelige 
oplysninger om den økonomiske situation 

                                               
1 EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3.
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eller regioner. og udvikling i de enkelte medlemsstater 
eller regioner.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionsborgerne har brug for national-
og regionalregnskaber som et væsentligt 
værktøj til analysering af den økonomiske 
situation i de enkelte medlemsstater eller 
regioner. Af hensyn til 
sammenligneligheden bør sådanne 
regnskaber udarbejdes på grundlag af 
entydige enhedsprincipper.

(3) Unionsborgerne har brug for national-
og regionalregnskaber som et væsentligt 
værktøj til at analyse den økonomiske 
situation i de enkelte medlemsstater eller 
regioner. Af hensyn til 
sammenligneligheden bør sådanne 
regnskaber udarbejdes på grundlag af 
entydige enhedsprincipper. De fremlagte 
oplysninger skal være så præcise, 
komplette og aktuelle som muligt for at 
sikre størst mulig gennemsigtighed, 
navnlig for så vidt angår den offentlige 
sektor.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Der bør for så vidt angår miljø- og 
socialregnskaber tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "BNP og mere –
Måling af fremskridt i en verden i 
forandring" af 20. august 2009. Yderligere
metodologiske undersøgelser og test af 
oplysninger er nødvendige, navnlig med 
henblik på at tage bedre hensyn til 
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merværdien af den offentlige sektor og 
miljøet. Muligheden for at anvende nye, 
automatiserede realtidssystemer til 
dataindsamling bør undersøges.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Offentliggørelsen af data bør ske på 
en brugervenlig måde ved at tilbyde 
tilgængelig og nyttig information til 
borgere og interessenter i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Udgifter til forskning og udvikling 
har karakter af investeringer og bør derfor 
registreres som faste investeringer. Det er 
dog nødvendigt at præcisere formatet for 
de data, der skal registreres som faste 
investeringer, ved hjælp af en delegeret 
retsakt, når man via en test baseret på 
udviklingen af supplerende tabeller har 
opnået tilstrækkelig tillid til dataenes 
pålidelighed.

(14) Udgifter til forskning og udvikling er 
investeringer og bør derfor registreres som 
faste investeringer. Det er dog nødvendigt 
at præcisere formatet for de data, der skal 
registreres som faste investeringer, ved 
hjælp af en delegeret retsakt, når man via 
en test baseret på udviklingen af 
supplerende tabeller har opnået 
tilstrækkelig tillid til dataenes pålidelighed.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår ændringer 
af bilagene til denne forordning. Det er 
særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under det 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau.

(16) Kommissionen bør tillægges beføjelse 
til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår ændringer 
af bilagene til denne forordning. Det er 
særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under det 
forberedende arbejde, herunder af 
eksperter og i givet fald Den Europæiske 
Centralbank (ECB). Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
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hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Da gennemførelsen af denne 
forordning kan gøre det nødvendigt at 
foretage større ændringer af de nationale 
statistiske systemer, kan Kommissionen 
indrømme medlemsstaterne undtagelser, 
såfremt der foreligger stærke argumenter 
for, at det ikke er muligt at levere dataene 
som følge af, at der ikke er tilstrækkelige
ressourcer til rådighed eller foreligger 
større metodologiske forhindringer. 
Sådanne undtagelser bør være 
midlertidige og bør revideres.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ikke medfører en forøgelse af de egne 
indtægter. Kommissionen forbereder 
forslag til delegerede retsakter i tæt 
samarbejde med Den Europæiske 
Centralbank, hvor dette er relevant. 

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen reviderer senest [...]* 
bilag B og vedtager en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 
med henblik på at udforme og strømline 
dataindberetningsskemaerne og således 
sikre et klart, sammenhængende, entydigt 
og gennemsigtigt 
dataindberetningsprogram.
_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer 
kvaliteten af de indberettede data.

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer 
kvaliteten af de indberettede data.
Kommissionen (Eurostat) aflægger hvert 
andet år fra den [...]* en rapport til 
Europa-Parlamentet om kvaliteten af 
dataene om national- og 
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regionalregnskabssystemet:
_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: *To år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det er nødvendigt med større 
ændringer af de nationale statistiske 
systemer for at kunne anvende denne 
forordning, kan Kommissionen indrømme 
medlemsstaterne undtagelser efter 
proceduren i artikel 10 fra 
anvendelsestidspunktet indtil den 1. januar 
2020.

1. Hvis det er nødvendigt med større 
ændringer af de nationale statistiske 
systemer for at kunne anvende denne 
forordning, kan Kommissionen indrømme 
medlemsstaterne midlertidige undtagelser 
efter proceduren i artikel 10 fra 
anvendelsestidspunktet indtil den 1. januar 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indrømmer kun en 
undtagelse efter stk. 1, såfremt denne er 
begrundet i klart utilstrækkelige 
ressourcer eller større metodologiske 
forhindringer. Undtagelsen indrømmes 
kun for en periode svarende til den tid, 
som er nødvendig for at medlemsstaten 
kan løse sine ressourceproblemer eller 
fjerne de metodologiske forhindringer. 
Kommissionen indrømmer ikke en 
undtagelse, såfremt en sådan undergraver 
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nøjagtigheden af aggregerede data 
uforholdsmæssigt. Medlemsstatens andel 
af BNP i Unionen eller euroområdet kan 
ikke begrunde en undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra underretningen herom.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
tre måneder fra underretningen herom. 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
BILAG I – kapitel 2 – punkt 2.21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.21 Et holdingselskab, der blot ejer 
aktiverne i datterselskaber er et eksempel 
på en koncerntilknyttet finansiel institution 
(se 2.27 2). Blandt andre enheder, der 
behandles som koncerntilknyttede 
finansielle institutioner, kan nævnes 
enheder, der har SPE'ers kendetegn som 
beskrevet ovenfor, herunder 
investeringsforeninger og pensionskasser 
og enheder, der anvendes til at besidde og 
forvalte formuegoder for enkeltpersoner 
eller familier, besidde aktiver med henblik 
på securitisation og udstede 
gældsværdipapirer på vegne af tilknyttede 

2.21 Et holdingselskab, der blot ejer 
aktiverne i datterselskaber er et eksempel 
på en koncerntilknyttet finansiel institution 
(se 2.27 2). Blandt andre enheder, der 
behandles som koncerntilknyttede 
finansielle institutioner, kan nævnes 
enheder, der har SPE'ers kendetegn som 
beskrevet ovenfor, herunder 
investeringsforeninger og pensionskasser 
og enheder, der anvendes til at besidde og 
forvalte formuegoder for enkeltpersoner 
eller familier, udstede gældsværdipapirer 
på vegne af tilknyttede selskaber (et sådant 
selskab kan kaldes et conduitselskab eller 
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selskaber (et sådant selskab kan kaldes et 
conduitselskab eller et 
gennemstrømningsselskab) og 
securitisationsinstrumenter samt udføre 
andre finansielle opgaver.

et gennemstrømningsselskab) samt udføre 
andre finansielle opgaver.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af ECB. Kreditformidlende selskaber ("financial vehicle 
corporation"), der deltager i enhver form for securitisationsstransaktioner, kan ikke 
behandles som værende beslægtet med koncerntilknyttede finansielle institutioner – navnlig er 
de ikke konsolideret med engagementsleverende kreditinstitutter, uanset 
uafhængighedskriteriet. De klassificeres som andre finansielle formidlere (s. 125). Jf. artikel 
1 i forordning ECB/2008/30 af 19. december 2008 om aktiver og passiver hos "financial 
vehicle corporations", der deltager i securitisationstransaktioner (2).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
BILAG I – kapitel 2 – punkt 2.75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.75 Definition: Delsektoren 
pengeinstitutter, undtagen centralbanken 
(S.122) omfatter alle finansielle selskaber
og kvasiselskaber – med undtagelse af 
enheder klassificeret under delsektorerne 
centralbanken og pengemarkedsforeninger 
– der hovedsagelig beskæftiger sig med 
finansiel formidling, og hvis aktiviteter 
består i at modtage indskud fra 
institutionelle enheder og for egen regning 
at yde lån og/eller foretage investeringer i 
værdipapirer.

2.75 Definition: Delsektoren 
pengeinstitutter, undtagen centralbanken 
(s.122) omfatter alle finansielle selskaber 
og kvasiselskaber – med undtagelse af 
enheder klassificeret under delsektorerne 
centralbanken og pengemarkedsforeninger 
– der hovedsagelig beskæftiger sig med 
finansiel formidling, og hvis aktiviteter 
består i at modtage indskud og/eller 
indlånslignende indskud fra andre
institutionelle enheder end monetære 
finansielle institutioner, og for egen 
regning at yde lån og/eller foretage 
investeringer i værdipapirer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af ECB. Det er nødvendigt at bringe ordlyden på linje med 
definitionen på "andre MFI'er" i artikel 1 i forordning ECB/2008/32 af 19. december 2008 
om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) 
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(omarbejdet) (3). En tilsvarende ordlyd er også inkluderet i SNA 2008.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
BILAG I – kapitel 2 – punkt 2.90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.90 FVC'er, der deltager i 
securitisationsstransaktioner, er 
foretagender, der udfører 
securitisationsstransaktioner. FVC'er, der 
opfylder kriterierne for en institutionel 
enhed, klassificeres i S.125. I modsat fald 
behandles de som en integrerende del af 
moderselskabet.

2.90 FVC'er, der deltager i 
securitisationsstransaktioner, er 
foretagender, der udfører 
securitisationsstransaktioner.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af ECB. FCV'er bør behandles som særskilte institutionelle enheder 
uafhængigt af kriterier, såsom "graden af uafhængighed af moderselskabet" (jf. afsnit 2.22).  
Jf. artikel 1 i forordning ECB/2008/30.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
BILAG A – kapitel 3 – punkt 3,19 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den økonomisk signifikante pris på et 
produkt defineres ud fra den institutionelle 
enhed og den lokale faglige enhed, som har 
produceret produkterne. For eksempel 
gælder, at al produktion, som personlige 
foretagender ejet af husholdninger sælger 
til andre institutionelle enheder, sælges til 
økonomisk signifikante priser, dvs. 
betragtes som markedsmæssig produktion. 
For en række andre institutionelle enheders 
produktion gælder, at for at fastslå om en 
markedsmæssig aktivitet udføres til 
økonomisk signifikante priser, anvendes et 
kvantitativt kriterium (50 %-kriteriet) 

Den økonomisk signifikante pris på et 
produkt defineres ud fra den institutionelle 
enhed og den lokale faglige enhed, som har 
produceret produkterne. For eksempel 
gælder, at al produktion, som personlige 
foretagender ejet af husholdninger sælger 
til andre institutionelle enheder, sælges til 
økonomisk signifikante priser, dvs. 
betragtes som markedsmæssig produktion. 
For en række andre institutionelle enheders 
produktion gælder, at for at fastslå om en 
markedsmæssig aktivitet udføres til 
økonomisk signifikante priser, anvendes et 
kvantitativt kriterium (50 %-kriteriet) 
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baseret på forholdet mellem omsætning og 
produktionsomkostninger. For at være 
markedsproducent skal enhedens 
omsætning dække mindst 50 % af dens 
omkostninger over en sammenhængende 
flerårig periode. 

baseret på forholdet mellem omsætning og 
produktionsomkostninger. For at være 
markedsproducent skal enhedens 
omsætning dække 100 % af dens 
omkostninger over en sammenhængende 
flerårig periode. 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
BILAG A – kapitel 5 – punkt 5.108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.108 Det er meget vigtigt at fastslå, 
hvorvidt det finansielle selskab, der 
foretager securitisation af aktiver, 
forvalter sin portefølje aktivt ved at 
udstede gældsværdipapirer og påtage sig 
en risiko og ikke blot fungerer som en 
trust, der forvalter aktiverne passivt eller 
opbevarer gældsværdipapirerne. I 
tilfælde, hvor det finansielle selskab er 
den juridiske ejer af en aktivportefølje, 
udsteder gældsværdipapirer, der 
repræsenterer andele af porteføljen, har 
et fuldstændigt regnskab og påtager sig 
markeds- og kreditrisici, fungerer det som 
en finansiel formidler, der klassificeres 
under andre finansielle formidlere. 
Finansielle selskaber, der foretager 
securitisation af aktiver, også kaldet 
FVC'er ("financial vehicle 
corporations"), påtager sig som regel ikke 
nogen markeds- eller kreditrisiko, da 
eventuelle ændringer i de pågældende 
aktivers værdi, som skyldes sådanne risici, 
opvejes en til en af et fald i de afdrag 
og/eller renter, der skal betales til ejerne 
af de pågældende ASB'er ("asset-backed 
securities"- værdipapirer med sikkerhed i 
specificerede aktiver). 
Kreditratingbureauerne fastholder 
desuden, at securitisationsselskaber skal 

udgår
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være fuldstændigt beskyttet mod 
insolvens. Der skelnes mellem finansielle 
selskaber, der foretager securitisation af 
aktiver, og enheder, der er oprettet 
udelukkende med det formål at opbevare 
specifikke porteføljer af finansielle aktiver 
og passiver. Disse enheder forbindes med 
deres moderselskab, hvis de er residente i 
samme land som dette. Når der er tale om 
ikke-residente enheder, behandles de 
imidlertid som særskilte institutionelle 
enheder og klassificeres som 
koncerntilknyttede finansielle 
institutioner.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af ECB. Dette stykke bør udgå, eftersom det ikke er i 
overensstemmelse med de definitioner og kriterier, der finder anvendelse på 
securitisationsinstrumenter. Hvis det fandt anvendelse, ville det kunne resultere i en 
konsolidering af residente enheder og residente moderselskaber i betragtning af, at 
securitisationsinstrumenter typisk ikke opfylder det foreslåede kriterium om at påtage sig 
markeds- og kreditrisici (jf. ændringsforslag 17).

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
BILAG A – kapitel 20 – punkt 20.29 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evnen til at udøve en markedsmæssig 
aktivitet vurderes først og fremmest ud fra 
det sædvanlige kvantitative kriterium 
(50 %-kriteriet), hvor salget sættes i 
forhold til produktionsomkostningerne (se 
20.30 og 20.31). For at være en 
markedsproducent skal den offentlige 
enhed dække mindst 50 % af sine 
omkostninger ved sit salg over en 
fortløbende flerårig periode. 

Evnen til at udøve en markedsmæssig
aktivitet vurderes først og fremmest ud fra 
et kvantitativt kriterium (100 %-kriteriet), 
hvor salget sættes i forhold til 
produktionsomkostningerne (se 20.30 og 
20.31). For at være en markedsproducent 
skal den offentlige enhed dække mindst 
100 % af sine omkostninger ved sit salg 
over en fortløbende flerårig periode. 

Or. en
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Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag

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

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

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

28 Offentlig gæld – på kvartalsbasis 3 fra 2000Q1

Ændringsforslag

2 Vigtigste aggregater for offentlig forvaltning og service – på 
årsbasis 85 dage(*) fra 1995

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

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

28 Offentlig gæld – på kvartalsbasis 85 dage(*) fra 2000Q1

___________________
(*) 82 dage fra 2017, i det mindste for euroområdets medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Amendment suggested by the ECB. The ECOFIN Council endorsed in September 2000 the 
EMU Action Plan on Statistical Requirements and set the target time for quarterly integrated 
euro area accounts by institutional sector at t+90 days following the reference quarter to 
meet the ECB’s monetary policy needs. This implied that Eurostat and the ECB would have to 
collect the respective national data at t+82 days. Due to the envisaged schedule for ECB 
Governing Council meetings in 2015 and 2016, a reduction in the time lag to t+85 would 
suffice for 2015 to 2016. Accordingly, the ECB supports advancing the reporting deadlines 
for the quarterly sector accounts under the ESA transmission programme to t+85 days by 
2014, aiming at t+82 days by 2017 to support the compilation of full quarterly integrated 
euro area accounts at t+90 days.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
BILAG B – tabel 2 – sidste to rækker

Kommissionens forslag

EDP_D.41 Renter, herunder rentestrømme i forbindelse med swaps og 
FRA(1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

EDP_B.9 Fordringserhvervelse, netto, som led i proceduren i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store underskud(4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Ændringsforslag

D.41 Renter S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Fordringserhvervelse, netto S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af ECB. Denne tekniske ændring har til formål at skabe 
overensstemmelse mellem det europæiske nationalregnskabssystem (ESA) og proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
BILAG B – tabel 801 – sidste to rækker

Kommissionens forslag

Offentlig forvaltning og service: 
yderligere oplysninger Sektorer

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Offentlig forvaltning og services udgifter i 
alt x

OTR Offentlig forvaltning og services 
indtægter i alt x

Ændringsforslag

Offentlig forvaltning og service: 
yderligere oplysninger Sektorer
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S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Offentlig forvaltning og services udgifter i 
alt x

OTR Offentlig forvaltning og services 
indtægter i alt x

EMH Arbejdstimer x
EMP Antal ansatte x

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag stillet af ECB. Med henblik på at opfylde det offentlige og politiske behov 
for at måle kompensationen pr. person og pr. time i den offentlige sektor bør 
dataindberetningsprogrammet (figur 801) ligeledes indeholde kvartalsoplysninger om 
antallet af ansatte og deres arbejdstimer i sektoren for offentlig forvaltning.
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BEGRUNDELSE

Denne forordning fastsætter de regler, som finder anvendelse ved udarbejdelse og 
offentliggørelse af vigtige makroøkonomiske data i EU. I praksis er Kommissionens forslag 
en omfattende revision af det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den 
Europæiske Union (det europæiske nationalregnskabssystem – ESA), som bygger på den 
seneste revision af De Forenede Nationers nationalregnskabssystem (SNA, der blev vedtaget i 
2008), og som er mere detaljeret.

Statistikker er kernen i den offentlige debat: De politiske beslutningstagere, de økonomiske 
aktører og borgerne har brug for uafhængige, pålidelige, sammenlignelige og aktuelle data for 
at kunne måle, evaluere og overvåge de økonomiske realiteter og den økonomiske udvikling. 
Der bør gøres alt, hvad der er muligt for at sikre, at det reviderede europæiske national- og 
regionalregnskabssystem vil forsyne EU-borgere med makroøkonomiske statistikker af 
højeste kvalitet, baseret på en fornuftig metodologi og leveret i henhold til en nøjagtig 
tidsplan. 

Medlemsstaterne giver udtryk for bekymring over de administrative byrder, hvorfor 
betænkningen foreslår, at det så vidt muligt tilstræbes at anvende automatiserede 
realtidssystemer til dataindsamling. 

Betænkningen foreslår endvidere at styrke Kommissionens forslag på følgende måde:

 den understreger, at de leverede data bør være så fuldstændige som muligt for at sikre 
størst mulig gennemsigtighed, især hvad angår den offentlige sektor, og insisterer på, 
at de bør være udarbejdet og offentliggjort på en brugervenlig måde;

 den understreger, at det er nødvendigt at fortsætte det metodologiske arbejde for at 
kunne tegne et mere fuldstændigt billede af miljømæssige aspekter, 
husholdningsaktiviteter og den offentlige sektor;

 den tilsigter at begrænse undtagelserne til hvad der er strengt nødvendigt for at sikre et 
klart og fuldstændigt billede og understreger, at de seneste begivenheder har vist, at 
selv lande, hvis BNP udgør en lille brøkdel af EU's BNP, kan have systemiske 
virkninger – det er ikke en option at have ufuldstændige oplysninger om små lande;

 den opfordrer Kommissionen til at revidere dataindberetningsprogrammet 
fuldstændigt: det i bilag B viste program er forvirrende og åbner ikke mulighed for en 
fuld forståelse af indholdet, hyppigheden og tidsfristerne for de statistikker, som 
medlemsstaterne skal offentliggøre; 

 den opfordrer Kommissionen til at fremlægge en kvalitetsrapport vedrørende de 
nationale regnskaber hver andet år;

 den giver Parlamentet mere tid til at undersøge delegerede retsakter.


