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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unióban alkalmazandó nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0774),

– tekintettel az EUMSZ 294. cikkének (2) és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0010/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2011. május 19-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gazdaságának és a 
Gazdasági és Monetáris Uniónak (GMU) a 
figyelemmel kísérése összehasonlítható, 
naprakész és megbízható információkat 
kíván minden egyes tagállam vagy régió 
gazdasági helyzetének szerkezetéről és 
fejlődéséről.

(1) Az uniós szakpolitikai döntéshozatal, 
valamint a tagállamok gazdaságának és a 
Gazdasági és Monetáris Uniónak (GMU) a 
figyelemmel kísérése összehasonlítható, 
naprakész és megbízható információkat 
kíván minden egyes tagállam vagy régió 
gazdasági helyzetének szerkezetéről és 
fejlődéséről.

                                               
1 HL C 203., 2011.7.9., 3. o.
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Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamely tagállam vagy régió 
gazdasági helyzetének elemzésére szolgáló 
alapvető eszközként az uniós polgároknak 
is szükségük van gazdasági számlákra. Az 
összehasonlíthatóság kedvéért az ilyen 
számlákat olyan egységes elvek alapján 
kell összeállítani, amelyek nem tesznek 
lehetővé különböző értelmezéseket.

(3) Valamely tagállam vagy régió 
gazdasági helyzetének elemzésére szolgáló 
alapvető eszközként az uniós polgároknak 
is szükségük van gazdasági számlákra. Az 
összehasonlíthatóság kedvéért az ilyen 
számlákat olyan egységes elvek alapján 
kell összeállítani, amelyek nem tesznek 
lehetővé különböző értelmezéseket. A 
megadott információknak a lehető 
legpontosabbnak és legteljesebbnek kell 
lenniük, illetve megfelelő időben kell 
rendelkezésre állniuk ahhoz, hogy 
biztosítani lehessen az elérhető 
legnagyobb átláthatóságot, elsősorban a 
közszférát illetően.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A környezeti és társadalmi számlák 
esetében figyelmet kell szentelni „A GDP-
n innen és túl: a haladás mérése változó 
világunkban” című, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleménynek is.
További módszertani tanulmányokra és 
adattesztelésekre van szükség, különösen 
azzal a céllal, hogy jobban figyelembe 
lehessen venni a közszféra hozzáadott 
értékét és a környezetet. Fel kell tárni az 
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új, automatikus és való idejű adatgyűjtési 
módszerek használatában rejlő 
lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az adatok közzétételekor 
felhasználóközpontú megközelítést kell 
alkalmazni, könnyen hozzáférhető és 
hasznos tájékoztatást nyújtva az Unió 
polgárainak és az érintett feleknek.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka
során megfelelő konzultációkat végezzen, 
többek között szakértői szinten is.

(16) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációt folytasson 
szakértők, és szükség esetén az Európai 
Központi Bank (EKB) bevonásával is. A 
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Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a szükséges 
dokumentumokat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Mivel e rendelet végrehajtása jelentős 
átalakításokat igényelhet a nemzeti 
statisztikai rendszerekben, a Bizottság
korlátozott mértékű eltéréseket 
engedélyezhet a tagállamoknak abban az 
esetben, ha megalapozottan feltételezhető, 
hogy a rendelkezésre álló források 
elégtelensége vagy jelentős módszertani 
akadályok miatt nem valósítható meg az 
adatszolgáltatás. Az ilyen eltérések 
ideiglenesek és felülvizsgálhatók.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 7., 8. és 9. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan 
módosításokat, amelyek az ESA 2010 
módszertan tartalmát pontosítani és javítani 
kívánják, feltéve, hogy ezek a módosítások 
nem változtatják meg a módszertan alapját 

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

jelentő fogalmakat, végrehajtásuk nem 
kíván további forrásokat, és nem okozzák a 
saját források növekedését. A Bizottság 
szükség esetén az Európai Központi 
Bankkal szoros együttműködésben készíti 
el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tervezetét.

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság ...-ig* felülvizsgálja a B. 
mellékletet, továbbá a 7., 8. és 9. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el az adatszolgáltatási 
táblázatok összeállítását és 
összehangolását illetően annak 
érdekében, hogy az adatszolgáltatási 
program világos, következetes, egyértelmű 
és átlátható legyen.
_____________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
számított hat hónap.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság (Eurostat) értékeli a 
továbbított adatok minőségét.

(4) A Bizottság (Eurostat) értékeli a 
továbbított adatok minőségét. A Bizottság 
(Eurostat) ...-tól/től* kétévente jelentést 
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terjeszt az Európai Parlament elé a 
nemzeti és regionális számlákkal 
kapcsolatos adatok minőségéről.
_____________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
számított két év.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a nemzeti statisztikai 
rendszerekben e rendelet alkalmazása 
jelentős átalakításokat igényel, a Bizottság 
a 10. cikkben említett eljárással 2020. 
január 1-jéig eltéréseket engedélyezhet a 
tagállamoknak az alkalmazás alól.

(1) Amennyiben a nemzeti statisztikai 
rendszerekben e rendelet alkalmazása 
jelentős átalakításokat igényel, a Bizottság 
a 10. cikkben említett eljárással 2020. 
január 1-jéig ideiglenes eltéréseket 
engedélyezhet a tagállamoknak az 
alkalmazás alól.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak abban az esetben 
engedélyezi az (1) bekezdés szerinti 
eltérést, ha azt a források egyértelmű 
elégtelensége vagy valamely jelentős 
módszertani akadály indokolja. A 
mentesség csak arra az időszakra 
biztosítható, amely elegendő a tagállam 
számára a forrásokkal kapcsolatos vagy 
módszertani akadályok felszámolására. A 
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Bizottság nem engedélyezi az eltérést 
abban az esetben, ha az aránytalan 
mértékben aláásná az összesített adatok 
pontosságát. A tagállam GDP-jének az 
uniós vagy euróövezeti GDP-hez
viszonyított aránya nem indokolja eltérés 
engedélyezését.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az 
értesítés napját követő három hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

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

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 2. fejezet – 2.21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.21 Az olyan holdingtársaság, amely 
egyszerűen tulajdonában tartja a 
leányvállalatok eszközeit, zárt pénzügyi 
vállalat. Egyéb, szintén zárt pénzügyi 
vállalatként kezelt egységek a speciális 
célú vállalatok fent leírt tulajdonságaival 
rendelkező egységek, például befektetési 
alapok és nyugdíjpénztárak, valamint az 
olyan egységek, amelyeket egyének vagy 

2.21 Az olyan holdingtársaság, amely 
egyszerűen tulajdonában tartja a 
leányvállalatok eszközeit, zárt pénzügyi 
vállalat. Egyéb, szintén zárt pénzügyi 
vállalatként kezelt egységek a speciális 
célú vállalatok fent leírt tulajdonságaival 
rendelkező egységek, például befektetési 
alapok és nyugdíjpénztárak, valamint az 
olyan egységek, amelyeket egyének vagy 
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családok vagyonának birtoklására és 
kezelésére, értékpapírosításra szánt 
eszközök birtoklására, kapcsolt
(közvetítőnek is nevezhető) vállalatok 
nevében hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok kibocsátására használnak,
továbbá különleges célú értékpapírosító 
vállalatok, valamint egyéb pénzügyi 
funkciók elvégzésére szolgáló egységek.

családok vagyonának birtoklására és 
kezelésére, kapcsolt (közvetítőnek is 
nevezhető) vállalatok nevében 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
kibocsátására használnak, valamint egyéb 
pénzügyi funkciók elvégzésére szolgáló 
egységek.

Or. en

Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. A bármilyen formában értékpapírosítási tranzakciókkal 
foglalkozó speciális pénzügyi vállalatok nem kezelhetők a zárt pénzügyi vállalatokkal azonos 
módon, és különösen nem készíthető konszolidált beszámoló róluk és az eszközátruházóról 
akkor sem, ha eleget tesznek a függetlenség kritériumának. E vállalatokat az egyéb pénzügyi 
közvetítők kategóriájába sorolják (S.125) Lásd az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő 
pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról szóló 2008. 
december 19-i 2008/30/EKB rendeletet (2).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 2. fejezet – 2.75 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.75 Meghatározás: a betétgyűjtő 
vállalatok a központi bank kivételével 
alszektor (S.122) magában foglal minden 
olyan pénzügyi vállalatot és kvázivállalatot 
– a központi bank és a pénzpiaci alapok 
alszektorba soroltak kivételével –, amelyek 
főleg pénzügyi közvetítéssel foglalkoznak, 
és amelyek üzleti tevékenysége betétek 
elfogadása szervezeti egységektől, 
valamint – saját kockázatra történő –
hitelnyújtás és/vagy értékpapír-befektetés.

2.75 Meghatározás: a betétgyűjtő 
vállalatok a központi bank kivételével 
alszektor (S.122) magában foglal minden 
olyan pénzügyi vállalatot és kvázivállalatot 
– a központi bank és a pénzpiaci alapok 
alszektorba soroltak kivételével –, amelyek 
főleg pénzügyi közvetítéssel foglalkoznak, 
és amelyek üzleti tevékenysége betétek
és/vagy betétek közeli helyettesítőinek
elfogadása az MPI-ktől eltérő szervezeti 
egységektől, valamint – saját kockázatra 
történő – hitelnyújtás és/vagy értékpapír-
befektetés.

Or. en
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Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. A szövegnek összhangban kell lennie az „egyéb MPI-knek” 
a monetáris pénzügyi intézményi ágazati mérlegéről szóló 2008. december 19-i 2008/32/EKB 
rendelet (átdolgozott szöveg) 1. cikkében szereplő meghatározásával (3). Hasonló 
megszövegezést tartalmaz az SNA 2008 is.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 2. fejezet – 2.90 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.90 Meghatározás: az értékpapírosítási 
tranzakciókkal foglalkozó speciális 
pénzügyi vállalatok értékpapírosítási 
tranzakciókat végző vállalkozások. A 
szervezeti egység kritériumainak 
megfelelő értékpapírosítási tranzakciókkal 
foglalkozó speciális pénzügyi vállalatok az 
S.125. alszektorba tartoznak, egyébként az 
anyavállalat szerves részeként kell kezelni.

2.90 Meghatározás: az értékpapírosítási 
tranzakciókkal foglalkozó speciális 
pénzügyi vállalatok értékpapírosítási 
tranzakciókat végző vállalkozások.

Or. en

Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. Az FVC-ket elkülönült szervezeti egységként kell kezelni, 
függetlenül az olyan kritériumoktól, mint az anyavállalattól való függetlenség mértéke (lásd a 
2.22 pontot). Lásd az 2008/30/EKB rendelet 1. cikkét.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 3. fejezet – 3.19 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy termék gazdaságilag jelentős ára a 
szervezeti egység és a kibocsátást előállító 
szakosodott telephely összefüggésében van 
meghatározva. Például piaci kibocsátásnak 
minősül, ha a háztartások nem jogi 
személyiségű vállalkozásai valamennyi 
kibocsátásukat gazdaságilag jelentős 
árakon értékesíti más szervezeti 

Egy termék gazdaságilag jelentős ára a 
szervezeti egység és a kibocsátást előállító 
szakosodott telephely összefüggésében van 
meghatározva. Például piaci kibocsátásnak 
minősül, ha a háztartások nem jogi 
személyiségű vállalkozásai valamennyi 
kibocsátásukat gazdaságilag jelentős 
árakon értékesíti más szervezeti 
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egységeknek. Más szervezeti egységek 
kibocsátása esetében a piaci tevékenység 
gazdaságilag jelentős áron történő 
végzésének képességét mennyiségi 
kritérium (50 %-os kritérium) alapján 
vizsgálják, amelyeknél a termelési 
költségek és az árbevétel arányát veszik 
figyelembe. E szerint piaci termelőnek az 
az egység tekinthető, amelynek árbevétele 
egy több éves időszakot figyelembe véve 
költségeinek legalább 50 %-át fedezi.

egységeknek. Más szervezeti egységek 
kibocsátása esetében a piaci tevékenység 
gazdaságilag jelentős áron történő 
végzésének képességét mennyiségi 
kritérium (50 %-os kritérium) alapján 
vizsgálják, amelyeknél a termelési 
költségek és az árbevétel arányát veszik 
figyelembe. E szerint piaci termelőnek az 
az egység tekinthető, amelynek árbevétele 
többéves időszakot figyelembe véve 
költségeinek 100 %-át fedezi.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 5. fejezet – 5.108 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.108 Fontos annak megállapítása, hogy 
az eszközök értékpapírosításába 
bekapcsolódó pénzügyi vállalat aktívan 
kezeli-e portfólióját a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok kibocsátásával 
és a kockázat viselésével, vagy csak 
egyszerűen olyan ügynökként működik, 
amely passzívan kezeli az eszközöket vagy 
birtokolja a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat. Ha a pénzügyi vállalat 
jogilag az eszköz-portfólió birtokosa, és 
olyan hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat bocsát ki, amelyek 
érdekeltséget teremtenek a portfólióban, 
számlák teljes sorozatával rendelkezik, 
illetve viseli a piaci és a hitelkockázatot, 
akkor az egyéb pénzügyi közvetítők 
kategóriába sorolt pénzügyi közvetítőként 
tevékenykedik. Az eszközök 
értékpapírosításába bekapcsolódott 
pénzügyi céltársaságoknak (FVC) is 
nevezzük, amelyek általában nem viselik a 
piaci vagy a hitelkockázatot, mivel a 
birtokukban lévő eszközök értékében az 
említett kockázatok miatt bekövetkező 

törölve
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változásokat egyedi alapon kompenzálják 
az eszközökkel biztosított értékpapírok 
(ABS) birtokosai részére fizetendő tőke 
és/vagy kamat csökkentése révén. A 
hitelminősítő ügynökségek is kitartanak 
amellett, hogy az értékpapírosítási 
vállalatok teljes mértékben fizetésképesek 
legyenek. Az eszközök értékpapírosításába 
bekapcsolódott pénzügyi vállalatokat meg 
kell különbözetni azoktól a szervezetektől, 
amelyeket kizárólag a pénzügyi eszközök 
és kötelezettségek speciális portfólióinak 
birtoklására hoztak létre. Ezek a 
szervezetek anyavállalatukkal együtt 
kezelendők, ha ugyanabban az országban 
rezidensek, mint amelyikben az 
anyavállalat is. Nem rezidens 
szervezetként azonban elkülönült 
szervezeti egységként kezelendők, és a más 
vállalat által ellenőrzött zárt pénzügyi 
intézmények kategóriájába tartoznak.

Or. en

Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. A bekezdést törölni kell, mivel nincs összhangban az 
értékpapírosító vállalatok fogalommeghatározásaival és kritériumaival. A bekezdés 
alkalmazása következtében a rezidens vállalatokat és a rezidens anyavállalatokkal együtt 
konszolidálhatnák, mivel az értékpapírosító vállalatok jellemzően nem felelnek meg a piaci és 
hitelkockázatok viselésével kapcsolatosan javasolt kritériumoknak (lásd a 17. módosítást).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
A melléklet – 20. fejezet – pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci tevékenység végzésének 
képességét az általános mennyiségi 
kritérium (az 50%-os kritérium), vagyis (a 
20.30. és a 20.31. pontban meghatározott) 
árbevétel és termelési költségek aránya 
alapján vizsgálják.  Ahhoz, hogy a 
kormányzati egység piacinak minősüljön, 
költségeinek legalább 50 %-át

A piaci tevékenység végzésének 
képességét egy mennyiségi kritérium (a 
100%-os kritérium), vagyis (a 20.30. és a 
20.31. pontban meghatározott) árbevétel és 
termelési költségek aránya alapján 
vizsgálják. Ahhoz, hogy a kormányzati 
egység piacinak minősüljön, költségeinek
100%-át folyamatosan, több éven keresztül 



PR\879967HU.doc 17/21 PE473.886v01-00

HU

folyamatosan, több éven keresztül 
árbevételéből kell tudnia fedezni.  

árbevételéből kell tudnia fedezni.

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg

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

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

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

28 Államadósság – negyedévente 3 2000 1. 
negyedévétől

Módosítás

2 Fő kormányzati aggregátumok – évente 85 nap(*) 1995-től

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

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

28 Államadósság – negyedévente 85 nap(*) 2000 1. 
negyedévétől

___________________
(*) 2017-től 82 nap, legalább az euróövezet tagállamai esetében.

Or. en

Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. Az ECOFIN 2000 szeptemberében jóváhagyta a GMU 
statisztikai előírásairól szóló cselekvési tervet, és meghatározta, hogy az intézményi ágazat 
integrált euróövezeti számláiról szóló negyedéves jelentéseknek az adott negyedév végétől 
számított 90 napon belül kell elkészülniük annak érdekében, hogy az EKB el tudja végezni 
monetáris politikai tevékenységeit. Ez azt jelenti, hogy az Eurostatnak és az EKB-nek 82 
nappal a negyedév vége után össze kell gyűjtenie a vonatkozó nemzeti adatokat. Tekintettel az 
EKB Kormányzótanácsának 2015. és 2016. évi tervezett ülésnaptárára, ezekben az években 
elegendő lesz a határidő 85 napra csökkentése. Ennek megfelelően az EKB támogatja az 
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ágazati számlákról szóló negyedéves jelentések határidejének ESA továbbítási program 
keretében történő lerövidítését 85 napra 2014-ig, valamint lehetőség szerint 82 napra 2017-ig 
annak érdekében, hogy 90 nap elteltével rendelkezésre álljanak az integrált euróövezeti 
számlák teljes negyedével adatai.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
B melléklet – 2. tábla – utolsó két sor

A Bizottság által javasolt szöveg

EDP_D.41 Kamat, beleértve a swap ügyletekre és határidős kamatláb-
megállapodásokra vonatkozó tranzakciókat is(1) (4)

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

EDP_B.9 Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) túlzottdeficit-eljárás 
alapján (4)

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

Módosítás

D.41 Fizetendő kamat S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel (–) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. A technikai jellegű módosítás célja, hogy összhangba 
kerüljenek az ESA és az EDP deficitek.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
B melléklet – 801. tábla – utolsó két sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Kormányzat – további információk Szektorok

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Összes kormányzati kiadás x
OTR Összes kormányzati bevétel x
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Módosítás

Kormányzat – további információk Szektorok

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Összes kormányzati kiadás x
OTR Összes kormányzati bevétel x
EMH Szerződésben rögzített munkaórák x
EMP Alkalmazottak száma x

Or. en

Indokolás

Az EKB által javasolt módosítás. A nyilvánosság és a szakpolitika részéről felmerülő azon 
igény kielégítése céljából, hogy mérni lehessen az általános kormányzati ágazatban 
alkalmazottanként és munkaóránként kifizetett kompenzációt, az adatátviteli programban 
(801. táblázat) szerepelnie kell az alkalmazottak számának és az általános kormányzati 
szektorban negyedévente teljesített munkaórák számának is.
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INDOKOLÁS

E rendelet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján elvégzik az alapvető uniós 
makrogazdasági adatok összesítését és közzétételét. A gyakorlatban a bizottsági javaslat a 
nemzeti és regionális számlák európai rendszerének (ESA) mélyreható felülvizsgálata, amely 
a nemzeti számlák ENSZ szerinti rendszerének (SNA, elfogadva 2008-ban) legutóbbi 
felülvizsgálatán alapszik, és annál részletesebb.

A nyilvános vita középpontjában a statisztikák állnak: független, megbízható, 
összehasonlítható és időben rendelkezésre álló adatokra van szükség ahhoz, hogy a politikai 
döntéshozók, a gazdasági szereplők és az állampolgárok felmérhessék, értékelhessék és 
nyomon követhessék a tényleges gazdasági helyzetet és folyamatokat. Minden erőfeszítést 
meg kell tenni annak biztosítására, hogy a felülvizsgált ESA a lehető legmagasabb 
színvonalú, ésszerű módszertanon alapuló és pontos menetrend szerint szolgáltatott 
makrogazdasági statisztikákkal lássa el az EU állampolgárait.

A tagállamok aggodalmuknak adtak hangot az adminisztratív terhek miatt, ezért a jelentés 
lehetőség szerint automatizált és valós idejű adatgyűjtési módszereket szorgalmaz. 

A jelentés javasolja továbbá a bizottsági javaslat megerősítését a következők szerint:

 hangsúlyozza, hogy a szolgáltatott adatoknak a lehető legteljesebbnek kell lenniük, 
biztosítva ezáltal az elérhető legnagyobb átláthatóságot, különösen a közszféra 
vonatkozásában, valamint ragaszkodik hozzá, hogy az adatok összeállításakor és 
közzétételekor a felhasználó igényeit kell szem előtt tartani;

 hangsúlyozza, hogy további módszertani munkára van szükség ahhoz, hogy teljesebb 
kép alakulhasosn ki a környezeti szempontokról, a háztartások tevékenységeiről és a 
közszféráról;

 az eltéréseket a minimálisra kell korlátozni annak érdekében, hogy világos és teljes 
képet kaphassunk; a közelmúlt eseményei bizonyították, hogy az EU GDP-jének kis 
hányadát adó országok is okozhatnak rendszerszintű hatásokat; éppen ezért nem 
megengedhető,, hogy a kis országokról ne rendelkezzünk teljes körű információval;

 felkéri a Bizottságot, hogy teljesen szövegezze át az adatszolgáltatási programot: a B. 
mellékletben szereplő program ugyanis zavaros és nem teszi lehetővé a tagállamok 
által közlendő statisztikák tartalmának, gyakoriságának és határidőinek teljes 
megértését; 

 kéri a Bizottságot, hogy a nemzeti számlákról jelentés formájában kétévente minőségi 
adatokat közöljön az Európai Parlamenttel;

 több időt engedélyez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Parlament általi 
vizsgálatára.
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