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Symbols for procedures

* Consultation procedure
*** Consent procedure

***I Ordinary legislative procedure (first reading)
***II Ordinary legislative procedure (second reading)

***III Ordinary legislative procedure (third reading)

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.)

Amendments to a draft act

In amendments by Parliament, amendments to draft acts are highlighted in 
bold italics. Highlighting in normal italics is an indication for the relevant 
departments showing parts of the draft act which may require correction 
when the final text is prepared – for instance, obvious errors or omissions in 
a language version. Suggested corrections of this kind are subject to the 
agreement of the departments concerned.

The heading for any amendment to an existing act that the draft act seeks to 
amend includes a third line identifying the existing act and a fourth line 
identifying the provision in that act that Parliament wishes to amend.
Passages in an existing act that Parliament wishes to amend, but that the draft 
act has left unchanged, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament 
wishes to make in such passages are indicated thus: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2010)0774),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0010/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εκδόθηκε στις 19 
Μαΐου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η παρακολούθηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) απαιτεί
συγκρίσιμες, επίκαιρες και αξιόπιστες 
πληροφορίες για τη δομή και τις εξελίξεις

(1) Η χάραξη πολιτικής στην Ένωση και 
η παρακολούθηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) απαιτούν
συγκρίσιμες, επίκαιρες και αξιόπιστες 

                                               
1 EE C 203, 9.7.2011, σ. 3.
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της οικονομικής κατάστασης κάθε κράτους 
μέλους ή περιφέρειας.

πληροφορίες για τη δομή και την εξέλιξη
της οικονομικής κατάστασης κάθε κράτους 
μέλους ή περιφέρειας.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πολίτες της Ένωσης χρειάζονται 
οικονομικούς λογαριασμούς για την 
ανάλυση της οικονομικής κατάστασης ενός 
κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας. Για 
λόγους συγκρισιμότητας, οι λογαριασμοί 
αυτοί πρέπει να καταρτίζονται βάσει ενός 
ενιαίου συνόλου αρχών που να μην 
επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.

(3) Οι πολίτες της Ένωσης χρειάζονται 
οικονομικούς λογαριασμούς για την 
ανάλυση της οικονομικής κατάστασης ενός 
κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας. Για 
λόγους συγκρισιμότητας, οι λογαριασμοί 
αυτοί πρέπει να καταρτίζονται βάσει ενός 
ενιαίου συνόλου αρχών που να μην 
επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, 
πλήρεις και έγκαιρες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημόσιο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PR\879967EL.doc 7/22 PE473.886v01-00

EL

να απαιτηθούν περαιτέρω μεθοδολογικές 
μελέτες και δοκιμές στοιχείων.

μεθοδολογικές μελέτες και δοκιμές 
στοιχείων, ιδαίτερα για να ληφθεί 
καλύτερα υπόψη η προστιθέμενη αξία του 
δημόσιου τομέα και του περιβάλλοντος.
Πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης νέων, 
αυτοματοποιημένων μεθόδων συλλογής 
στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Κατά τη δημοσίευση στοιχείων 
πρέπει να υιοθετείται μια προσέγγιση που 
θα έχει ως γνώμονα τις ανάγκες του 
χρήστη, με την παροχή προσβάσιμων και 
χρήσιμων πληροφοριών στους πολίτες 
και στα ενδιαφερόμενα μέρη της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
έχουν το χαρακτήρα επενδύσεων και, 
επομένως, πρέπει να καταγράφονται ως 
σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου. Ωστόσο, 
είναι αναγκαίο να καθοριστεί ο 
μορφότυπος των στοιχείων που θα 
καταγράφονται ως σχηματισμός πάγιου 
κεφαλαίου, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

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

αξιοπιστία των στοιχείων, μέσω μιας 
δοκιμαστικής διαδικασίας βάσει της 
ανάπτυξης συμπληρωματικών πινάκων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί
να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά 
τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(16) Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η
εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προκαταρτικές εργασίες της, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και, εάν 
κριθεί σκόπιμο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Επειδή η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να απαιτήσει 
σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά 
στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα κράτη 
μέλη όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που 
καταδεικνύουν ότι η παροχή των 
στοιχείων δεν είναι εφικτή διότι οι 
διαθέσιμοι πόροι είναι ανεπαρκείς ή διότι 
πρέπει να υπερβληθούν μείζονα 
μεθοδολογικά εμπόδια. Οι παρεκκλίσεις 
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αυτές πρέπει να είναι προσωρινές και να 
υπόκεινται σε επανεξέταση.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Έως την ...*, η Επιτροπή 
επανεξετάζει το παράρτημα Β και εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
τα άρθρα 7,8 και 9 για την οργάνωση και 
τον εξορθολογισμό των πινάκων 
διαβίβασης στοιχείων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σαφές, συνεκτικό, 
αδιαμφισβήτητο και διαφανές πρόγραμμα 



PR\879967EL.doc 11/22 PE473.886v01-00

EL

διαβίβασης στοιχείων.
_____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: έξι 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 
ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 
ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.
Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανά διετία 
αρχής γεγομένης από ...*, σχετικά με την 
ποιότητα των στοιχείων που αφορούν 
τους εθνικούς και περιφερειακούς 
λογαριασμούς.
_____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: δύο 
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο βαθμό που το εθνικό στατιστικό 
σύστημα χρειάζεται σημαντικές 
προσαρμογές για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγήσει στα κράτη μέλη 
παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του, έως 

1. Στο βαθμό που το εθνικό στατιστικό 
σύστημα χρειάζεται σημαντικές 
προσαρμογές για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγήσει στα κράτη μέλη προσωρινές 
παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του, έως 
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την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10.

την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή χορηγεί παρέκκλιση δυνάμει 
της παραγράφου 1 μόνον εάν η 
παρέκκλιση δικαιολογείται από σαφή 
ανεπάρκεια πόρων ή την ύπαρξη 
μειζόνων μεθοδολογικών εμποδίων. Η 
παρέκκλιση χορηγείται μόνον για χρονική 
περίοδο επαρκώς μεγάλη ώστε το κράτος 
μέλος να μπορεί να επιλύσει τα 
προβλήματα που συνδέονται με την 
ανεπάρκεια των πόρων ή τα 
μεθοδολογικά εμπόδια. Η Επιτροπή δεν 
χορηγεί παρέκκλιση εάν είναι πιθανόν ότι 
η παρέκκλιση θα υπονομεύσει 
δυσανάλογα την ακρίβεια των 
συγκεντρωτικών στοιχείων. Το ποσοστό 
του ΑΕΠ κράτους μέλους εντός της 
Ένωσης ή εντός της ζώνης του ευρώ δεν 
δικαιολογεί τη χορήγηση παρέκκλισης.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει 
αντιρρήσεις σχετικά με την πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση εντός περιόδου δύο μηνών 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει 
αντιρρήσεις σχετικά με την πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση εντός περιόδου τριών 
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από την ημερομηνία κοινοποίησης. μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο
μήνες. 

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Κεφάλαιο 2 – σημείο 2.21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που απλώς 
έχει στην κυριότητά της τα περιουσιακά 
στοιχεία θυγατρικών αποτελεί παράδειγμα 
θυγατρικού χρηματοοικονομικού 
οργανισμού.  Άλλες μονάδες που 
αντιμετωπίζονται επίσης ως θυγατρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι 
μονάδες με τα χαρακτηριστικά της ΟΕΣ 
όπως περιγράφεται παραπάνω, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, και μονάδες 
που χρησιμοποιούνται για τη διακράτηση 
και διαχείριση της περιουσίας φυσικών 
προσώπων ή οικογενειών, τη διακράτηση 
περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την 
τιτλοποίησή τους, την έκδοση 
χρεογράφων εξ ονόματος συνδεδεμένων 
εταιρειών (μια τέτοιου είδους εταιρεία 
μπορεί να αποκαλείται μεσάζων), τη 
δημιουργία σχημάτων τιτλοποίησης και 
τη διενέργεια άλλων χρηματοοικονομικών 
πράξεων

Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που απλώς 
έχει στην κυριότητά της τα περιουσιακά 
στοιχεία θυγατρικών αποτελεί παράδειγμα 
θυγατρικού χρηματοοικονομικού 
οργανισμού.  Άλλες μονάδες που 
αντιμετωπίζονται επίσης ως θυγατρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι 
μονάδες με τα χαρακτηριστικά της ΟΕΣ 
όπως περιγράφεται παραπάνω, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, και μονάδες 
που χρησιμοποιούνται για τη διακράτηση 
και διαχείριση της περιουσίας φυσικών 
προσώπων ή οικογενειών, την έκδοση 
χρεογράφων εξ ονόματος συνδεδεμένων 
εταιρειών (μια τέτοιου είδους εταιρεία 
μπορεί να αποκαλείται μεσάζων), και τη 
διενέργεια άλλων χρηματοοικονομικών 
πράξεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε η ΕΚΤ. Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που 
μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης οιασδήποτε μορφής δεν μπορούν να θεωρηθούν 
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παρόμοιες με τους θυγατρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς — συγκεκριμένα, δεν 
ενοποιούνται με τον αρχικό δικαιούχο, όποια κι αν είναι τα κριτήρια "ανεξαρτησίας".
Ταξινομούνται ως λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S. 125). Πβλ. άρθρο 1 
του κανονισμού ΕΚΤ/2008/30, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με στατιστικά στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες 
μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (2).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Κεφάλαιο 2 – σημείο 2.75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμός: Ο υποτομέας εταιρείες που 
δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική 
τράπεζα (S.122) περιλαμβάνει όλες τις 
χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί 
χρηματοοικονομικές εταιρείες, εκτός από 
εκείνες που ταξινομούνται στον υποτομέα 
κεντρική τράπεζα και στον υποτομέα 
κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, που 
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση με 
κύριο αντικείμενο την αποδοχή 
καταθέσεων από θεσμικές μονάδες και τη 
χορήγηση , για δικό τους λογαριασμό, 
δανείων και/ή τη διενέργεια επενδύσεων 
σε χρεόγραφα.

Ορισμός: Ο υποτομέας εταιρείες που 
δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική 
τράπεζα (S.122) περιλαμβάνει όλες τις 
χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί 
χρηματοοικονομικές εταιρείες, εκτός από 
εκείνες που ταξινομούνται στον υποτομέα 
κεντρική τράπεζα και στον υποτομέα 
κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, που 
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση με 
κύριο αντικείμενο την αποδοχή 
καταθέσεων ή/και συγγενών 
υποκατάστατων καταθέσεων από 
θεσμικές μονάδες που δεν αποτελούν ΝΧΙ,
και τη χορήγηση, για δικό τους 
λογαριασμό, δανείων και/ή τη διενέργεια 
επενδύσεων σε χρεόγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε η ΕΚΤ. Το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό του
«νομισματικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (ΝΧΙ)» του άρθρου 1 του κανονισμού 
ΕΚΤ/2008/32, της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των 
νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (3). Παρόμοια διατύπωση 
περιλαμβάνεται επίσης στο ΣΕΛ 2008.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Κεφάλαιο 2 – σημείο 2.90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμός: Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες 
ειδικού σκοπού που μετέχουν σε 
συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ) είναι 
εταιρείες που διενεργούν συναλλαγές 
τιτλοποίησης.  Οι ΧΡΕΣ που πληρούν τα 
κριτήρια της θεσμικής μονάδας 
ταξινομούνται στον τομέα S.125, 
διαφορετικά αντιμετωπίζονται ως 
αναπόσπαστο τμήμα της μητρικής 
εταιρείας. 

Ορισμός: Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες 
ειδικού σκοπού που μετέχουν σε 
συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ) είναι 
εταιρείες που διενεργούν συναλλαγές 
τιτλοποίησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε η ΕΚΤ. Οι χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως χωριστές θεσμικές μονάδες ανεξάρτητα από κριτήρια όπως ο «βαθμός 
ανεξαρτησίας από τη μητρική εταιρεία» (πβλ. παράγραφος 2.22). Βλέπε άρθρο 1 του 
κανονισμού ΕΚΤ/2008/30.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Κεφάλαιο 3 – σημείο 3.19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οικονομικά σημαντική τιμή ενός 
προϊόντος ορίζεται σε σχέση με τη θεσμική 
μονάδα και την τοπική ΜΟΔ που έχει 
παραγάγει το προϊόν.  Για παράδειγμα, όλη 
η παραγωγή επιχειρήσεων μη εταιρικής 
μορφής που ανήκουν σε νοικοκυριά η 
οποία πωλείται σε άλλες θεσμικές μονάδες 
πωλείται σε οικονομικά σημαντικές τιμές, 
δηλαδή πρέπει να θεωρείται ως 
εμπορεύσιμη παραγωγή.  Όσον αφορά την 
παραγωγή άλλων θεσμικών μονάδων, 
ελέγχεται η ικανότητα ανάληψης 
δραστηριότητας παραγωγής εμπορεύσιμου 

Η οικονομικά σημαντική τιμή ενός 
προϊόντος ορίζεται σε σχέση με τη θεσμική 
μονάδα και την τοπική ΜΟΔ που έχει 
παραγάγει το προϊόν.  Για παράδειγμα, όλη 
η παραγωγή επιχειρήσεων μη εταιρικής 
μορφής που ανήκουν σε νοικοκυριά η 
οποία πωλείται σε άλλες θεσμικές μονάδες 
πωλείται σε οικονομικά σημαντικές τιμές, 
δηλαδή πρέπει να θεωρείται ως 
εμπορεύσιμη παραγωγή.  Όσον αφορά την 
παραγωγή άλλων θεσμικών μονάδων, 
ελέγχεται η ικανότητα ανάληψης 
δραστηριότητας παραγωγής εμπορεύσιμου 



PE473.886v01-00 16/22 PR\879967EL.doc

EL

προϊόντος σε οικονομικά σημαντικές τιμές, 
ιδίως μέσω ενός ποσοτικού κριτηρίου (του 
κριτηρίου του 50%), χρησιμοποιώντας τον 
λόγο των πωλήσεων προς το κόστος 
παραγωγής.  Για να είναι παραγωγός 
εμπορεύσιμου προϊόντος, η μονάδα πρέπει 
να καλύπτει τουλάχιστον το 50% του 
κόστους της με τις πωλήσεις της σε μια 
σταθερή πολυετή περίοδο. 

προϊόντος σε οικονομικά σημαντικές τιμές, 
ιδίως μέσω ενός ποσοτικού κριτηρίου (του 
κριτηρίου του 50%), χρησιμοποιώντας τον 
λόγο των πωλήσεων προς το κόστος 
παραγωγής.  Για να είναι παραγωγός 
εμπορεύσιμου προϊόντος, η μονάδα πρέπει 
να καλύπτει το 100% του κόστους της με 
τις πωλήσεις της σε μια σταθερή πολυετή 
περίοδο. 

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Κεφάλαιο 5 – σημείο 5.108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται κατά 
πόσον η χρηματοοικονομική εταιρεία που 
επιδίδεται σε τιτλοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων διαχειρίζεται ενεργά το 
χαρτοφυλάκιό της εκδίδοντας χρεόγραφα 
και επωμιζόμενη τον κίνδυνο και δεν 
λειτουργεί απλώς και μόνο ως 
καταπιστευτική δομή που παθητικά 
διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ή 
διακρατά χρεόγραφα.  Όταν η 
χρηματοοικονομική εταιρεία είναι ο 
νόμιμος κύριος χαρτοφυλακίου 
περιουσιακών στοιχείων, εκδίδει 
χρεόγραφα που εμφανίζουν συμμετοχή 
στο χαρτοφυλάκιο, τηρεί πλήρη σειρά 
λογαριασμών και φέρει τους εμπορικούς 
και πιστωτικούς κινδύνους, τότε ενεργεί 
ως ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός 
οργανισμός, που ταξινομείται στους 
λοιπούς ενδιάμεσους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Όταν 
η χρηματοοικονομική εταιρεία είναι ο 
νόμιμος κύριος χαρτοφυλακίου 
περιουσιακών στοιχείων, εκδίδει 
χρεόγραφα που εμφανίζουν συμμετοχή 
στο χαρτοφυλάκιο, τηρεί πλήρη σειρά 
λογαριασμών και φέρει τους εμπορικούς 

διαγράφεται
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και πιστωτικούς κινδύνους, τότε ενεργεί 
ως ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός 
οργανισμός, που ταξινομείται στους 
λοιπούς ενδιάμεσους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Οι 
οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης 
επιμένουν επίσης ότι οι εταιρείες 
τιτλοποίησης πρέπει να είναι απολύτως 
προστατευμένες από την αφερεγγυότητα 
Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες που 
επιδίδονται στην τιτλοποίηση 
περιουσιακών στοιχείων διακρίνονται 
από τις οντότητες που δημιουργούνται 
αποκλειστικά για την κατοχή ειδικών 
χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων.  
Αυτές οι οντότητες συνδυάζονται με τη 
μητρική τους εταιρεία, αν είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της ίδιας χώρας μ’ αυτήν. 
Ωστόσο, αν πρόκειται για οντότητες μη 
μόνιμους κατοίκους, αντιμετωπίζονται 
ως χωριστές θεσμικές μονάδες και 
ταξινομούνται ως θυγατρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε η ΕΚΤ. Η παράγραφος αυτή πρέπει να διαγραφεί διότι δεν συνάδει με 
τους ορισμούς και τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα σχήματα τιτλοποίησης. Η εφαρμογή της 
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ενοποίηση των σχημάτων τιτλοποίησης κατοίκων με 
«μητρικές» μονάδες κατοίκους, δεδομένου ότι τα σχήματα τιτλοποίησης τυπικά δεν πληρούν τα 
προτεινόμενα κριτήρια της ανάληψης κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου (βλ. και 
τροποποίηση 17).

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Κεφάλαιο 20 – σημείο – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ικανότητα ανάληψης δραστηριότητας 
στην αγορά θα ελεγχθεί συγκεκριμένα 
μέσω του συνηθισμένου ποσοτικού 
κριτηρίου (κριτήριο του 50%), 

Η ικανότητα ανάληψης δραστηριότητας 
στην αγορά θα ελεγχθεί συγκεκριμένα 
μέσω ενός ποσοτικού κριτηρίου (κριτήριο 
του 100%), χρησιμοποιώντας τη σχέση 
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χρησιμοποιώντας τη σχέση πωλήσεων 
προς κόστος παραγωγής (όπως ορίζεται 
στα σημεία 20.30 και 20.31).  Για να είναι 
παραγωγός εμπορεύσιμου προϊόντος, η 
μονάδα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 
50% του κόστους της με τις πωλήσεις της 
σε μια σταθερή πολυετή περίοδο. 

πωλήσεων προς κόστος παραγωγής (όπως 
ορίζεται στα σημεία 20.30 και 20.31). Για 
να είναι παραγωγός εμπορεύσιμου 
προϊόντος, η μονάδα πρέπει να καλύπτει το 
100% του κόστους της με τις πωλήσεις της 
σε μια σταθερή πολυετή περίοδο. 

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

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

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

μετά

28 Δημόσιο χρέος — τριμηνιαίο 3 2000Q1 και 
μετά

Τροπολογία

2 Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη γενικής κυβέρνησης — ετήσια 85 ημέρες(*) 1995 και 
μετά

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

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

μετά

28 Δημόσιο χρέος — τριμηνιαίο 85 ημέρες(*) 2000Q1 και 
μετά

___________________
(*) 82 ημέρες από το 2017, τουλάχιστον για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – Πίνακας 2 – τελευταίες 2 σειρές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

EDP_D.41
Τόκοι, συμπεριλαμβανομένων των ροών τόκων από συμφωνίες 
ανταλλαγής (swaps) και από προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων 
(FRA) (1) (4)

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

EDP_B.9
Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης (+) / Καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (–) στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ)(4)

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

Τροπολογία

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

B.9 Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης (+) / Καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (-) 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε η ΕΚΤ. Αυτή η τεχνική αλλαγή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του 
ΕΣΛ με τη ΔΥΕ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – Πίνακας 801 – τελευταίες 2 σειρές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόσθετες πληροφορίες για τη γενική 
κυβέρνηση Τομείς

S.1 S.1 S.1 S.1 S.1M S.1 S.2
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1 2 3 N
OTE Συνολική δαπάνη του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα x

OTR Συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης x

Τροπολογία

Πρόσθετες πληροφορίες για τη γενική 
κυβέρνηση Τομείς

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Συνολική δαπάνη του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα x

OTR Συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης x
EMH Δεδουλευμένες συμβατικές ώρες x
EMP Απασχολούμενα άτομα x

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε η ΕΚΤ. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δημόσιες ανάγκες και οι 
ανάγκες άσκησης πολιτικής όσον αφορά τον υπολογισμό της αμοιβής ανά εργαζόμενο και ανά 
ώρα εργασίας στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα διαβίβασης (πίνακας 801) 
πρέπει να περιλαμβάνει και τριμηνιαία στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων και τις 
δεδουλευμένες ώρες όσον αφορά τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τη συλλογή και 
τη δημοσίευση ουσιαστικών μακροοικονομικών στοιχείων στην ΕΕ. Στην πράξη, η πρόταση 
της Επιτροπής αποτελεί εκτενή αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕΣΛ), η οποία βασίζεται 
στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών
(ΣΕΛ - που εγκρίθηκε το 2008) και υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι στατιστικές ευρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης: η ύπαρξη ανεξάρτητων, 
αξιόπιστων, συγκρίσιμων και έγκαιρων στοιχείων είναι αναγκαία για τους φορείς χάραξης 
πολιτικής καθώς και για τους οικονομικούς παράγοντες και τους πολίτες, προκειμένου να 
μετρήσουν, να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν την οικονομική πραγματικότητα και 
τις εξελίξεις της. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθειεα για να εξασφαλιστεί ότι το 
αναθεωρημένο ΕΣΛ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ μακροικονομικά στατιστικά στοιχεία 
υψίστης ποιότητας, τα οποία βασίζονται σε ορθή μεθοδολογία και παρέχονται βάσει ακριβούς 
χρονοδιαγράμματος.

Τα κράτη μέλη εκφράζουν ανησυχίες για το διοικητικό φόρτο και, για το λόγο αυτό, η έκθεση 
προτείνει να εφαρμοσθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, αυτοματοποιημένες μέθοδοι συλλογής 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

Η έκθεση προτείνει επίσης να ενισχυθεί η πρόταση της Επιτροπής κατά τον ακόλουθο τρόπο;

 τονίζει ότι τα στοιχεία που παρέχονται πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα 
ώστε να εξασφαλιστεί μεγίστη διαφάνεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, 
και επιμένει ότι πρέπει να καταρτίζονται και να δημοσιεύονται με γνώμονα τις 
ανάγκες των χρηστών·

 υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επιπλέον μεθοδολογικές εργασίες ώστε να δοθεί 
πληρέστερη εικόνα των περιβαλλοντικών πτυχών, των δραστηριοτήτων των 
νοικοκυριών και του δημόσιου τομέα·

 αποσκοπεί να περιορίσει τις παρεκκλίσεις στο απολύτως αναγκαίο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα· τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι 
ακόμη και χώρες των οποίων το ΑΕΠ αποτελεί μικρό τμήμα του ΑΕΠ της ΕΕ 
μπορούν να έχουν συστημικές επιπτώσεις: η μη ύπαρξη πλήρων πληροφοριών για 
μικρές χώρες δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή·

 καλεί την Επιτροπή να αναδιατυπώσει πλήρως το πρόγραμμα διαβίβασης στοιχείων: 
είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα Β προκαλεί 
σύγχυση και δεν επιτρέπει την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου, της συχνότητας 
και των προσθεσμιών των στατιστικών που πρέπει να δημοσιεύουν τα κράτη μέλη· 

 ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
σχετικά με την ποιότητα των εθνικών λογαριασμών·
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 προβλέπει περισσότερο χρόνο για την εξέταση των κατ'εξουσιοδότηση πράξεων από 
το Κοινοβούλιο.


