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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese 
Unie
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0774),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0010/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 19 mei 20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Voor het toezicht op de economieën 
van de lidstaten en op de economische en 
monetaire unie (EMU) bestaat behoefte aan 
vergelijkbare, actuele en betrouwbare 

(1) Voor de beleidsvorming in de Unie en
het toezicht op de economieën van de 
lidstaten en op de economische en 
monetaire unie (EMU) bestaat behoefte aan 

                                               
1 PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3.
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informatie over de structuur en de 
ontwikkeling van de economische situatie 
in iedere lidstaat of regio.

vergelijkbare, actuele en betrouwbare 
informatie over de structuur en de 
ontwikkeling van de economische situatie 
in iedere lidstaat of regio.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De burgers van de Unie hebben 
economische rekeningen nodig als 
basisinstrument voor de analyse van de 
economische situatie van een lidstaat of 
regio. Ter wille van de vergelijkbaarheid 
moeten die rekeningen worden opgesteld 
op basis van dezelfde, niet voor 
verschillende uitleg vatbare beginselen.

(3) De burgers van de Unie hebben 
economische rekeningen nodig als 
basisinstrument voor de analyse van de 
economische situatie van een lidstaat of 
regio. Ter wille van de vergelijkbaarheid 
moeten die rekeningen worden opgesteld 
op basis van dezelfde, niet voor 
verschillende uitleg vatbare beginselen. De 
verstrekte informatie moet zo nauwkeurig, 
volledig en tijdig mogelijk zijn om 
maximale transparantie te waarborgen, 
met name wat betreft de overheidssector.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen 
betreft, moet rekening worden gehouden 
met de Mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
augustus 2009 met als titel "Het bbp en 
verder – Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld". Verdere 
methodologische studies en gegevenstests 
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gegevenstests nodig zijn. zijn noodzakelijk, met name om beter 
rekening te kunnen houden met de 
toegevoegde waarde van de 
overheidssector en het milieu. Het gebruik 
van nieuwe, geautomatiseerde en 
realtimegegevensverzamelingsmethoden 
moeten worden onderzocht.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Bij de publicatie van gegevens 
moet een gebruikersvriendelijke 
benadering worden gevolgd, door de 
burgers van de Unie en de 
belanghebbenden van toegankelijke en 
bruikbare informatie te voorzien.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

betrouwbaarheid van de gegevens groot 
genoeg is.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om, overeenkomstig artikel 290 

(16) De bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
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van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, gedelegeerde
handelingen vast te stellen om de bijlagen 
bij deze verordening te wijzigen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt.

werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om de bijlagen bij deze 
verordening te wijzigen moet aan de 
Commissie worden gedelegeerd. Het is van 
groot belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt en deskundigen raadpleegt, 
in voorkomend geval ook de Europese 
Centrale Bank (ECB). De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling 
van de gedelegeerde handelingen zorgen 
voor gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Daar de tenuitvoerlegging van deze 
verordening ingrijpende aanpassingen van 
de nationale statistische systemen kan 
vergen, kan de Commissie de lidstaten 
afwijkingen toestaan wanneer er sterke 
aanwijzingen zijn dat het verstrekken van 
de gegevens niet mogelijk is omdat er 
onvoldoende middelen beschikbaar zijn of 
omdat er belangrijke methodologische 
obstakels moeten worden overwonnen.
Deze afwijkingen moeten tijdelijk en voor 
herziening vatbaar zijn.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tegen ...* herziet de Commissie 
bijlage B en stelt zij overeenkomstig de 
artikelen 7, 8 en 9 een gedelegeerde 
handeling vast om de 
datatransmissietabellen te organiseren en 
te stroomlijnen, zodat de duidelijkheid, de 
consistentie, de ondubbelzinnigheid en de 
transparantie van het 
datatransmissieprogramma kunnen 
worden gegarandeerd.
_____________
*PB datum invoegen: zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.
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Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de 
kwaliteit van de ingediende gegevens.

4. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de 
kwaliteit van de ingediende gegevens. De 
Commissie (Eurostat) brengt het 
Europees Parlement vanaf ...* om de twee 
jaar verslag uit over de kwaliteit van de 
nationale en regionale rekeninggegevens.
_____________
*PB datum invoegen: Twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In zoverre voor de toepassing van deze 
verordening grote aanpassingen van het 
nationale statistische systeem nodig zijn, 
kan de Commissie de lidstaten 
overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde 
procedure tot 1 januari 2020 afwijkingen 
van de toepassing van de verordening 
toestaan.

1. In zoverre voor de toepassing van deze 
verordening grote aanpassingen van het 
nationale statistische systeem nodig zijn, 
kan de Commissie de lidstaten 
overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde 
procedure tot 1 januari 2020 tijdelijke
afwijkingen van de toepassing van de 
verordening toestaan.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie staat een afwijking op 
grond van lid 1 alleen toe wanneer deze te 
verantwoorden valt wegens duidelijk 
ontoereikende middelen of belangrijke 
methodologische hinderpalen. Een 
afwijking wordt slechts toegestaan voor 
een periode die toereikend is om de 
betrokken lidstaat in staat te stellen zijn 
middelengerelateerde of methodologische 
obstakels op te heffen. De Commissie 
staat geen afwijking toe indien daarmee 
onevenredig afbreuk zou worden gedaan 
aan de nauwkeurigheid van de 
geaggregeerde gegevens. Het aandeel van 
de betrokken lidstaat in het bbp van de 
Europese Unie of de eurozone mag geen 
motief zijn voor het toestaan van een 
afwijking.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen binnen twee maanden na de datum 
van kennisgeving bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een termijn van 
drie maanden na de datum van 
kennisgeving. 

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

Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met drie 
maanden worden verlengd.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – Hoofdstuk 2 – punt 2.21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.21 Een holding die alleen de activa van 
dochterondernemingen bezit, is een 
voorbeeld van een financiële instelling 
binnen concernverband. Andere eenheden 
die ook als financiële instelling binnen 
concernverband worden behandeld, zijn 
eenheden met de kenmerken van ESD's 
zoals hierboven beschreven, met inbegrip 
van beleggings- en pensioenfondsen en 
eenheden die worden gebruikt voor het in 
bezit hebben en beheren van het vermogen 
van particulieren of families, het in bezit 
hebben van activa voor securitisatie, het 
uitgeven van schuldbewijzen namens 
verbonden ondernemingen (een dergelijke 
onderneming kan een doorstroomlichaam 
worden genoemd) en het uitvoeren van 
andere financiële taken.

Een holding die alleen de activa van 
dochterondernemingen bezit, is een 
voorbeeld van een financiële instelling 
binnen concernverband. Andere eenheden 
die ook als financiële instelling binnen 
concernverband worden behandeld, zijn 
eenheden met de kenmerken van ESD's 
zoals hierboven beschreven, met inbegrip 
van beleggings- en pensioenfondsen en 
eenheden die worden gebruikt voor het in 
bezit hebben en beheren van het vermogen 
van particulieren of families, het uitgeven 
van schuldbewijzen namens verbonden 
ondernemingen (een dergelijke 
onderneming kan een doorstroomlichaam 
worden genoemd) en het uitvoeren van 
andere financiële taken.

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door de ECB. Lege financiële instellingen die in enigerlei vorm 
securitisatietransacties verrichten, kunnen niet worden behandeld als financiële instellingen 
binnen concernverband — met name worden zij niet geconsolideerd met de initiator, 
ongeacht criteria van "onafhankelijkheid". Zij worden ingedeeld als overige financiële 
intermediairs (S.125). Zie artikel 1 van Verordening ECB/2008/30 van 19 december 2008 
houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die 
securitisatietransacties verrichten (2).
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – Hoofdstuk 2 – punt 2.75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.75 Definitie: De subsector deposito-
instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) 
bestaat uit alle financiële instellingen en 
quasivennootschappen, m.u.v. die welke in 
de subsectoren centrale bank en GMF's 
worden ingedeeld, die zich hoofdzakelijk 
bezighouden met financiële intermediatie 
en waarvan de activiteiten erin bestaan 
deposito's van institutionele eenheden in 
ontvangst te nemen en voor eigen rekening 
leningen toe te kennen en/of beleggingen 
in effecten te verrichten.

Definitie: De subsector deposito-
instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) 
bestaat uit alle financiële instellingen en 
quasivennootschappen, m.u.v. die welke in 
de subsectoren centrale bank en GMF's 
worden ingedeeld, die zich hoofdzakelijk 
bezighouden met financiële intermediatie 
en waarvan de activiteiten erin bestaan 
deposito's en/of daarmee vergelijkbare 
financiële titels van andere institutionele 
eenheden dan MFI's in ontvangst te 
nemen en voor eigen rekening leningen toe 
te kennen en/of beleggingen in effecten te 
verrichten.

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door de ECB. De tekst moet in overeenstemming worden gebracht 
met de definitie van "overige MFI's" in artikel 1 van Verordening ECB/2008/32 van 19 
december 2008 betreffende de balans van de sector monetaire financiële instellingen 
(herschikking) (3). Deze formulering is ook opgenomen in het SNR 2008.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – Hoofdstuk 2 – punt 2.90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.90 Definitie: Lege financiële instellingen 
die securitisatietransacties verrichten
(LFI's) zijn ondernemingen die 
securitisatietransacties tot stand brengen.
LFI's die voldoen aan de criteria om als 
institutionele eenheid te worden 
beschouwd, worden in S.125 ingedeeld; zo 
niet, dan worden zij als integrerend deel 
van de moedermaatschappij behandeld.

2.90 Definitie: Lege financiële instellingen 
die securitisatietransacties verrichten
(LFI's) zijn ondernemingen die 
securitisatietransacties tot stand brengen.
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Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door de ECB. LFI's moeten worden behandeld als afzonderlijke 
institutionele eenheden, onafhankelijk van criteria zoals de 'mate van onafhankelijkheid van 
haar moedermaatschappij' (zie punt 2.22). Verwezen wordt naar artikel 1 van Verordening 
ECB/2008/30.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – Hoofdstuk 3 – punt 3.19 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De economisch significante prijs van een 
product wordt gedefinieerd in relatie tot de 
institutionele eenheid en de lokale EEA die 
de output hebben voortgebracht. Zo wordt 
bijvoorbeeld de gehele output van 
ondernemingen zonder 
rechtspersoonlijkheid in eigendom van 
huishoudens, die aan andere institutionele 
eenheden wordt verkocht, geacht tegen een 
economisch significante prijs te worden 
verkocht, en daarom als marktoutput 
beschouwd. Voor de output van andere 
institutionele eenheden wordt met name 
met behulp van een kwantitatief criterium 
(het 50%-criterium), waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de verhouding tussen 
verkopen en productiekosten, nagegaan of 
zij in staat zijn tegen economisch 
significante prijzen een marktactiviteit uit 
te oefenen. Om een marktproducent te zijn, 
moet de eenheid over een ononderbroken 
periode van meerdere jaren ten minste 
50% van haar kosten door verkopen 
dekken. 

De economisch significante prijs van een 
product wordt gedefinieerd in relatie tot de 
institutionele eenheid en de lokale EEA die 
de output hebben voortgebracht. Zo wordt 
bijvoorbeeld de gehele output van 
ondernemingen zonder 
rechtspersoonlijkheid in eigendom van 
huishoudens, die aan andere institutionele 
eenheden wordt verkocht, geacht tegen een 
economisch significante prijs te worden 
verkocht, en daarom als marktoutput 
beschouwd. Voor de output van andere 
institutionele eenheden wordt met name 
met behulp van een kwantitatief criterium 
(het 50%-criterium), waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de verhouding tussen 
verkopen en productiekosten, nagegaan of 
zij in staat zijn tegen economisch 
significante prijzen een marktactiviteit uit 
te oefenen. Om een marktproducent te zijn, 
moet de eenheid over een ononderbroken 
periode van meerdere jaren 100% van haar 
kosten door verkopen dekken. 

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – Hoofdstuk 5 – punt 5.108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.108 Het is van essentieel belang dat 
wordt vastgesteld of de bij de securitisatie 
van activa betrokken financiële instelling 
haar portefeuille actief beheert door de 
uitgifte van schuldbewijzen en het dragen 
van risico, en niet louter optreedt als trust 
die slechts passief activa beheert of 
schuldbewijzen aanhoudt. Wanneer de 
financiële instelling de juridische 
eigenaar van een activaportefeuille is, 
schuldbewijzen uitgeeft die een belang in 
die portefeuille vertegenwoordigen, over 
een volledige boekhouding beschikt en 
markt- en kredietrisico's draagt, treedt zij 
op als een financiële intermediair die bij 
de overige financiële intermediairs is 
ingedeeld. Financiële instellingen die bij 
de securitisatie van activa betrokken zijn, 
ook wel financiële vehikels genoemd, 
dragen gewoonlijk niet het markt- of 
kredietrisico, omdat elke aan deze risico's 
toe te schrijven wijziging in de waarde van 
de aangehouden activa volledig wordt 
gecompenseerd door een vermindering 
van de hoofdsom en/of rente die aan de 
houders van de door de activa gedekte 
effecten ("asset-backed securities", ABS) 
moet worden betaald. Ook dringen 
ratingbureaus erop aan dat 
securitisatievennootschappen volledig 
bestand zijn tegen insolventie. Financiële 
instellingen die zich met de securitisatie 
van activa bezighouden, worden 
onderscheiden van eenheden die 
uitsluitend worden opgericht om bepaalde 
portefeuilles financiële activa en passiva 
aan te houden. Deze eenheden worden 
gecombineerd met hun moederbedrijf als 
zij in hetzelfde land als het moederbedrijf 
zijn gevestigd. Als zij niet-ingezeten 
eenheden zijn, worden zij echter als 

Schrappen
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afzonderlijke institutionele eenheden 
behandeld en als financiële instellingen 
binnen concernverband geclassificeerd.

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door de ECB. Dit punt dient te worden geschrapt vanwege 
inconsistentie met de definities en criteria die van toepassing zijn op securitisatievehikels. De 
toepassing ervan zou kunnen resulteren in een consolidatie van ingezeten instrumenten met 
ingezeten eenheden van de "moedermaatschappij", aangezien het voor securitisatievehikels 
kenmerkend is dat ze niet voldoen aan de voorgestelde criteria van het dragen van markt- en 
kredietrisico (zie ook amendement 17).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage A – Hoofdstuk 20 – punt 20.29 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vermogen van een producent om een 
marktactiviteit uit te voeren, wordt vooral 
beoordeeld aan de hand van het 
gebruikelijke kwantitatieve criterium (50% 
of meer) op basis van de verhouding tussen 
de verkoop en de productiekosten (zie de 
punten 20.30 en 20.31). Om als 
marktproducent te worden beschouwd, 
moet de publiekrechtelijke eenheid 
gedurende een aaneengesloten periode van 
verscheidene jaren ten minste 50% van 
zijn kosten door verkoop dekken.

Het vermogen van een producent om een 
marktactiviteit uit te voeren, wordt vooral 
beoordeeld aan de hand van een 
kwantitatief criterium (het 100% 
criterium) op basis van de verhouding 
tussen de verkoop en de productiekosten
(zie de punten 20.30 en 20.31). Om als 
marktproducent te worden beschouwd, 
moet de publiekrechtelijke eenheid 
gedurende een aaneengesloten periode van 
verscheidene jaren 100% van zijn kosten 
door verkoop dekken.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – tabel 1 – rijen 2, 801, 27 en 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid – jaarlijks 3/9 Vanaf 1995
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801 Niet-financiële rekeningen per sector – driemaandelijks 85 dagen Vanaf 
1999Q1

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

28 Overheidsschuld – driemaandelijks 3 Vanaf 
2000Q1

Amendement

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid – jaarlijks 85 dagen(*) Vanaf 1995

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

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

28 Overheidsschuld – driemaandelijks 85 dagen(*) Vanaf 
2000Q1

___________________
(*) 82 dagen vanaf 2017, althans voor lidstaten van de eurozone.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – tabel 2 – laatste 2 rijen

Door de Commissie voorgestelde tekst

EDP_D.41
Rente met inbegrip van de rentestromen die voortvloeien uit 
swapovereenkomsten en termĳncontracten met rentevaststelling 
na afloop ("forward rate agreements")(1)(4)

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

EDP_B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) in het kader van de 
buitensporige-tekortenprocedure (EDP)(4)

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

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

B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door de ECB. Deze technische aanpassing heeft ten doel ESR- en 
EDP-tekorten op één lijn te brengen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – tabel 801 – laatste 2 rijen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Aanvullende informatie betreffende de 
overheid Sectoren

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Totaal overheidsuitgaven x
OTR Totaal overheidsinkomsten x

Amendement

Aanvullende informatie betreffende de 
overheid Sectoren

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Totaal overheidsuitgaven x
OTR Totaal overheidsinkomsten x
EMH Aantal contractuele werkuren x
EMP Werkzame personen x

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door de ECB. Om te kunnen voorzien in de publieke en beleidsmatige 
gegevens voor het berekenen van de loonsom per werknemer en per uur in de overheidssector 
in het algemeen, moet het transmissieprogramma (tabel 801) worden aangevuld met gegevens 
over het aantal werknemers en het aantal gewerkte uren in de overheidssector per kwartaal.
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TOELICHTING

Deze verordening strekt tot vaststelling van de regels voor de samenstelling en publicatie van 
de essentiële macro-economische gegevens voor de EU. In de praktijk is het 
Commissievoorstel een uitgebreide herziening van het Europees systeem van nationale en 
regionale rekeningen (het Europees systeem van rekeningen - ESR), dat voortbouwt op de 
laatste versie van het Systeem van nationale rekeningen van de Verenigde Naties (het SNA, 
dat in 2008 is ingevoerd) en meer in detail is uitgewerkt.

Statistieken zijn uitgegroeid tot een centraal thema in het publieke debat: onafhankelijke, 
betrouwbare, vergelijkbare en actuele gegevens zijn voor beleidsmakers en economische 
actoren en burgers onontbeerlijk om de economische realiteit en de economische 
ontwikkelingen te kunnen meten, evalueren en controleren. Alles moet in het werk worden 
gesteld om ervoor te zorgen dat het herziene ESR de EU-burgers voorziet van macro-
economische statistieken van de hoogste kwaliteit, die gebaseerd zijn op degelijke 
methodieken en volgens een nauwgezet tijdschema worden aangeleverd.

De lidstaten hebben hun bezorgdheid kenbaar gemaakt omtrent de administratieve lasten die 
hiermee gepaard gaan, en daarom wordt in dit verslag voorgesteld om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van geautomatiseerde en realtimesystemen voor gegevensverzameling. 

Daarnaast wordt in het verslag voorgesteld het Commissievoorstel als volgt aan te scherpen:

 de verstrekte gegevens moeten zo volledig mogelijk zijn om maximale transparantie te 
waarborgen, vooral wat betreft de publieke sector, en bij de productie en publicatie 
van de gegevens moet gebruikersgericht te werk worden gegaan;

 de gegevens moeten methodologisch nader worden uitgewerkt om een completer 
beeld te krijgen van milieuaspecten, huishoudelijke activiteiten en de overheidssector;

 afwijkingen moeten tot het strikte minimum worden beperkt om een duidelijk en 
volledig beeld te krijgen; uit de recente gebeurtenissen is gebleken dat zelfs landen 
waarvan het bbp slechts een kleine fractie van dat van de EU bedraagt systemische 
effecten kunnen teweegbrengen; genoegen nemen met onvolledige informatie over 
kleine landen is dus geen optie;

 de Commissie wordt ertoe opgeroepen het datatransmissieprogramma volledig om te 
werken; het in bijlage B gepresenteerde programma schept namelijk verwarring en 
biedt geen volledig inzicht in de inhoud en frequentie van en de termijnen voor de 
door de lidstaten te publiceren statistieken; 

 er wordt op aangedrongen dat de Commissie het Europees Parlement om de twee jaar 
voorziet van kwalitatief verantwoorde rapporten omtrent de nationale rekeningen;

 het Parlement moet meer tijd krijgen om zich over gedelegeerde handelingen te 
beraden.


