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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national-
och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen
(KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0774),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0010/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 19 maj 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för utveckling (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Övervakningen av medlemsstaternas 
ekonomier och av den ekonomiska och 
monetära unionen (EMU) förutsätter att det 
finns jämförbara, aktuella och tillförlitliga 
uppgifter om varje medlemsstats eller 
regions ekonomiska struktur och 
utveckling.

(1) Utarbetandet av unionens politik och 
övervakningen av medlemsstaternas 
ekonomier och av den ekonomiska och 
monetära unionen (EMU) förutsätter att det 
finns jämförbara, aktuella och tillförlitliga 
uppgifter om varje medlemsstats eller 
regions ekonomiska struktur och 

                                               
1 EUT C 203, 9.7.2011, s. 3.
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utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens medborgare behöver 
räkenskaper som underlag för att kunna 
analysera den ekonomiska situationen i en 
medlemsstat eller en region. För 
jämförbarhetens skull bör sådana 
räkenskaper utarbetas enligt gemensamma 
och entydiga principer.

(3) Unionens medborgare behöver 
räkenskaper som underlag för att kunna 
analysera den ekonomiska situationen i en 
medlemsstat eller en region. För 
jämförbarhetens skull bör sådana 
räkenskaper utarbetas enligt gemensamma 
och entydiga principer. Den information 
som tillhandahålls ska vara så exakt och 
fullständig som möjligt, och lämnas i god 
tid för att garantera största möjliga 
transparens, särskilt när det gäller den 
offentliga sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper 
bör hänsyn tas till kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP 
– Att mäta framsteg i en föränderlig värld. 
Ytterligare metodundersökningar och 
datatester är nödvändiga, särskilt för att
bättre beakta den offentliga sektorns och 
miljöns mervärde. Användningen av nya 
och automatiserade metoder för 
realtidsinsamling av uppgifter bör 
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undersökas.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vid offentliggörande av uppgifter 
bör man välja en användarvänlig strategi 
genom att tillhandahålla åtkomlig och 
användbar information till unionens 
medborgare och aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Utgifter för forskning och utveckling 
har karaktären av investeringar och bör 
därför bokföras som fast 
realkapitalbildning. Det är emellertid 
nödvändigt att genom en delegerad akt 
precisera formatet för de uppgifter som ska 
bokföras som fast realkapitalbildning när 
man med hjälp av tester som grundar sig på 
utvecklingen av tilläggstabeller har nått en 
nivå där uppgifterna kan anses tillräckligt 
tillförlitliga.

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

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till 
denna förordning. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt 
förberedelsearbete, inklusive på expertnivå.

(16) Kommissionen bör ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till 
denna förordning. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt 
förberedelsearbete, inklusive på expertnivå
och, där det är lämpligt, med Europeiska 
centralbanken (ECB). Kommissionen bör 
då den förbereder och utarbetar 
delegerande akter se till att relevanta 



PR\879967SV.doc 9/20 PE473.886v01-00

SV

handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på ett tillbörligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Eftersom tillämpningen av denna 
förordning kan komma att kräva betydande 
anpassningar av de nationella 
statistiksystemen får kommissionen bevilja 
medlemsstaterna undantag när det finns 
starka skäl som visar att 
tillhandahållande av uppgifter inte låter 
sig göras på grund av otillräckliga 
resurser eller stora metodhinder som 
måste övervinnas. Sådana undantag bör 
vara tillfälliga och bli föremål för 
översyn.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den ...*, ska kommissionen ha 
gjort en översyn av bilaga B och anta en 
delegerad akt i enlighet med artiklarna 7, 
8 och 9 för att ordna och anpassa 
tabellerna för överföring av uppgifter så 
att ett tydligt, enhetligt, otvetydigt och 
transparent program för överföring av 
uppgifter garanteras.
_____________
* EUT, för in datum: sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma 
de överförda uppgifternas kvalitet.

4. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma 
de överförda uppgifternas kvalitet.
Kommissionen (Eurostat) ska rapportera 
till Europaparlamentet om kvalitén i 
uppgifterna i de nationella och regionala 
räkenskaperna vartannat år från den ...*.
_____________
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* EUT, för in datum: två år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tillämpningen av denna förordning 
kräver betydande anpassningar av de 
nationella statistiksystemen får 
kommissionen genom det förfarande som 
avses i artikel 10 bevilja medlemsstaterna 
undantag från tillämpningen till och med 
den 1 januari 2020.

1. Om tillämpningen av denna förordning 
kräver betydande anpassningar av de 
nationella statistiksystemen får 
kommissionen genom det förfarande som 
avses i artikel 10 bevilja medlemsstaterna 
tillfälliga undantag från tillämpningen till 
och med den 1 januari 2020.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska enligt punkt 1 bevilja 
undantag endast om det är motiverat på 
grund av klart otillräckliga resurser eller 
stora metodhinder. Undantag ska endast 
beviljas för en kort period som räcker för 
att medlemsstaten ska kunna lösa sina 
resursproblem eller metodhinder. 
Kommissionen ska inte bevilja undantag 
om det på ett oproportionerligt sätt skulle 
undergräva korrektheten i de samlade 
uppgifterna. Medlemsstatens andel av 
unionens eller euroområdets BNP ska 
inte utgöra grund för beviljande av 
undantag.
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Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får göra 
invändning mot en delegerad akt inom 
två månader från den dag de underrättats 
om akten.

1. Europaparlamentet eller rådet får göra 
invändning mot en delegerad akt inom 
tre månader från den dag de underrättats 
om akten. 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
BILAGA A – kapitel 2 – punkt 2.21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.21 Ett holdingbolag som endast äger 
dotterbolagens tillgångar är ett exempel på 
ett koncerninternt finansinstitut. Andra 
enheter som också behandlas som 
koncerninterna finansinstitut är enheter 
med de kännetecken som är utmärkande 
för specialföretag enligt ovan, t.ex. 
investeringsfonder och pensionsinstitut 
samt enheter som används för att inneha 
eller förvalta förmögenheter för enskilda 
eller familjer, inneha tillgångar för 
värdepapperisering, utfärda skuldebrev för 
närstående bolags räkning (ett sådant 
företag kan vara ett så kallat 
conduit-bolag), 
värdepapperiseringsinstrument och att 
fullgöra andra finansiella uppgifter.

2.21 Ett holdingbolag som endast äger 
dotterbolagens tillgångar är ett exempel på 
ett koncerninternt finansinstitut. Andra 
enheter som också behandlas som 
koncerninterna finansinstitut är enheter 
med de kännetecken som är utmärkande 
för specialföretag enligt ovan, t.ex. 
investeringsfonder och pensionsinstitut 
samt enheter som används för att inneha 
eller förvalta förmögenheter för enskilda 
eller familjer, utfärda skuldebrev för 
närstående bolags räkning (ett sådant 
företag kan vara ett så kallat conduit-bolag) 
och att fullgöra andra finansiella uppgifter.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av ECB. Finansiella företag som deltar i någon form av 
värdepapperiseringstransaktioner kan inte behandlas som om de vore koncerninterna 
finansinstitut — särskilt inte eftersom de inte ingår i originatorns balansräkning, oaktat 
kriterierna för ”oberoende”. De klassificeras som övriga finansinstitut (S.125). Se artikel 1 i 
förordning ECB/2008/30 av den 19 december 2008 om tillgångar och skulder hos finansiella 
företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner (2).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
BILAGA A – kapitel 2 – punkt 2.75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.75 Definition: Delsektorn monetära 
finansinstitut som tar emot inlåning, utom 
centralbanken (S.122) omfattar alla 
finansiella bolag och kvasibolag – utom de 
som klassificeras i delsektorerna 
centralbanken och penningmarknadsfonder 
– som främst ägnar sig åt finansiell 
förmedling och vars verksamhet går ut på 
att ta emot inlåning från institutionella 
enheter och att för egen räkning ställa ut 
lån och/eller investera i värdepapper.

2.75 Definition: Delsektorn monetära 
finansinstitut som tar emot inlåning, utom 
centralbanken (S.122) omfattar alla 
finansiella bolag och kvasibolag – utom de 
som klassificeras i delsektorerna 
centralbanken och penningmarknadsfonder 
– som främst ägnar sig åt finansiell 
förmedling och vars verksamhet går ut på 
att ta emot inlåning och/eller nära 
substitut till inlåning från institutionella 
enheter andra än monetära finansinstitut 
och att för egen räkning ställa ut lån 
och/eller investera i värdepapper.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av ECB. Texten måste anpassas till definitionen av ”övriga 
monetära finansinstitut” i artikel 1 i förordning ECB/2008/32 av den 19 december 2008 om 
balansräkningar för monetära finansinstitut (omarbetning) (3). Liknande ordalydelse ingår 
även i FN:s nationalräkenskapssystem (SNA) 2008.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
BILAGA A – kapitel 2 – punkt 2.90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.90 Definition: Finansiella bolag som 
ägnar sig åt 
värdepapperiseringstransaktioner (s.k. 
värdepapperiseringsinstitut) är företag som 
genomför 
värdepapperiseringstransaktioner. De 
värdepapperiseringsinstitut som uppfyller 
kriterierna för en institutionell enhet 
klassificeras i S.125, annars behandlas de 
som en integrerad del av moderbolaget.

2.90 Definition: Finansiella bolag som 
ägnar sig åt 
värdepapperiseringstransaktioner (s.k. 
värdepapperiseringsinstitut) är företag som 
genomför 
värdepapperiseringstransaktioner.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av ECB. Värdepapperiseringsinstitut bör behandlas som separata 
institutionella enheter oberoende av kriterier som ”hur pass oberoende enheten är gentemot 
moderbolaget” (se punkt 2.22). Se artikel 1 i förordning ECB/2008/30.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
BILAGA A – kapitel 3 – punkt 3.19 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ekonomiskt signifikanta priset på en 
produkt bestäms med hänsyn till den 
institutionella enhet och lokala 
verksamhetsenhet där produktionen skett. 
Till exempel antas all produktion som sker 
hos hushållens personliga företag och säljs 
till andra institutionella enheter säljas till 
ekonomiskt signifikanta priser, och är 
alltså att betrakta som 
marknadsproduktion. För andra 
institutionella enheters produktion bestäms 
förmågan att bedriva marknadsverksamhet 
till ekonomiskt signifikanta priser främst 
med hjälp av ett kvantitativt kriterium (det 

Det ekonomiskt signifikanta priset på en 
produkt bestäms med hänsyn till den 
institutionella enhet och lokala 
verksamhetsenhet där produktionen skett. 
Till exempel antas all produktion som sker 
hos hushållens personliga företag och säljs 
till andra institutionella enheter säljas till 
ekonomiskt signifikanta priser, och är 
alltså att betrakta som 
marknadsproduktion. För andra 
institutionella enheters produktion bestäms 
förmågan att bedriva marknadsverksamhet 
till ekonomiskt signifikanta priser främst 
med hjälp av ett kvantitativt kriterium (det 
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så kallade 50 %-kriteriet), där försäljningen 
ställs i relation till produktionskostnaderna. 
För att enheten ska betraktas som 
marknadsproducent ska försäljningen 
under flera år i rad täcka minst 50 % av 
kostnaderna.

så kallade 50 %-kriteriet), där försäljningen 
ställs i relation till produktionskostnaderna. 
För att enheten ska betraktas som 
marknadsproducent ska försäljningen 
under flera år i rad täcka 100 % av
kostnaderna. 

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
BILAGA A – kapitel 5 – punkt 5.108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.108 Det måste fastställas om det 
finansiella företag som deltar i 
värdepapperiseringen av tillgångarna 
aktivt förvaltar sin portfölj genom att 
emittera skuldebrev och bära risker, i 
stället för att fungera som en fond som 
passivt förvaltar tillgångar eller innehar 
skuldebrev. När det finansiella företaget 
är den formella ägaren av en portfölj av 
tillgångar, emitterar skuldebrev som utgör 
ett intresse i portföljen, har en fullständig 
kontouppsättning och tar på sig 
marknads- och kreditrisker, så fungerar 
det som en finansiell förmedlare enligt 
klassificeringen i övriga finansiella 
förmedlare. Finansiella företag som 
deltar i värdepapperisering av tillgångar, 
även kallade financial vehicle 
corporations (FVC), bär vanligtvis inte 
marknads- eller kreditrisken, eftersom en 
eventuell förändring av värdet på de 
tillgångar som de innehar på grund av 
dessa risker kompenseras på ett-till-ett-
basis genom en minskning av det kapital 
och/eller den ränta som ska betalas ut till 
innehavarna av skuldebreven med 
bakomliggande tillgångar. 
Kreditvärderingsinstitut kräver också att 
värdepapperiseringsföretag ska vara helt 
insolvensskyddade. Finansiella företag 

utgår
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som deltar i värdepapperisering av 
tillgångar särskiljs från enheter som 
skapas enbart för att inneha specifika 
portföljer av finansiella tillgångar och 
skulder. Dessa enheter kombineras med 
sitt moderföretag, om de har sitt säte i 
samma land som moderföretaget. Om de 
är utländska enheter ska de dock 
behandlas som separata institutionella 
enheter och klassificeras som 
koncerninterna finansinstitut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av ECB. Denna punkt bör strykas eftersom den inte är förenlig med 
de definitioner och kriterier som är tillämpliga på värdepapperiseringsinstrument. Om den 
skulle tillämpas kan det leda till instrument med säte i landet kommer att ingå i 
”moderenheter” med säte i samma land, eftersom värdepapperiseringsinstrument vanligen 
inte uppfyller det föreslagna kriteriet att kunna ta över marknads- och kreditrisker (se även 
ändringsförslag 17).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
BILAGA A – kapitel 20 – punkt 20.29 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmågan att bedriva marknadsverksamhet 
kommer främst att bedömas med hjälp av 
det vanliga kvantitativa kriteriet (det s.k. 
50 %-kriteriet), där försäljningen ställs i 
relation till produktionskostnaderna (enligt 
definitionen i punkterna 20.30 och 20.31). 
För att betraktas som marknadsproducent 
ska den offentliga enheten under flera år i 
rad täcka minst 50 % av sina kostnader 
med försäljningen.

Förmågan att bedriva marknadsverksamhet
kommer främst att bedömas med hjälp av 
ett kvantitativt kriterium (det s.k. 
100 %-kriteriet), där försäljningen ställs i 
relation till produktionskostnaderna (enligt 
definitionen i punkterna 20.30 och 20.31). 
För att enheten ska betraktas som 
marknadsproducent ska försäljningen 
under flera år i rad täcka 100 % av sina 
kostnader med försäljningen.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
BILAGA B – tabellöversikt – tabellnr 2, 801, 27 och 28

Kommissionens förslag

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

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

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

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

Ändringsförslag

2 Huvudaggregat för offentlig sektor – på årsbasis 85 dagar(*) fr.o.m. 1995

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

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

28 Den offentliga sektorns skuld – på kvartalsbasis 85 dagar(*) fr.o.m. 
2000kv1

___________________
(*) 82 dagar från 2017, åtminstone för euroområdets medlemsstater.

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.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
BILAGA B – tabell 2 – sista 2 raderna

Kommissionens förslag

EDP_D.41 Ränta inklusive ränteströmmar genom swapkontrakt och 
ränteterminskontrakt(1) (4)

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

EDP_B.9 Finansiellt sparande i samband med förfarandet vid alltför stora 
underskott(4)

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

Ändringsförslag

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

B.9 Finansiellt sparande S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av ECB. Syftet med denna tekniska ändring är att se till att 
europeiska nationalräkenskapssystemet och förfarandena för hantering av alltför stora 
underskott överensstämmer med varandra.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
BILAGA B – tabell 801 – sista 2 raderna

Kommissionens förslag

Kompletterande uppgifter om den offentliga 
sektorn Sektorer

S.1 S.11 S.12 S.13 S.1M S.1N S.2
OTE Summa offentliga utgifter x
OTR Summa offentliga inkomster x

Ändringsförslag

Kompletterande uppgifter om den offentliga 
sektorn Sektorer

S.1 S.11 S.12 S.13 S.1M S.1N S.2
OTE Summa offentliga utgifter x
OTR Summa offentliga inkomster x
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EMH Antal arbetade timmar enligt avtal x
EMP Antal anställda x

Or. en

Motivering

Ändringsförslag framlagt av ECB. För att uppfylla det allmänna och politiska behovet av att 
mäta ersättning per anställd och per timme i den offentliga sektorn bör programmet för 
överföring (Tabell 801) varje kvartal kompletteras med uppgifter om antalet anställda och 
antalet arbetade timmar i den offentliga sektorn.



PE473.886v01-00 20/20 PR\879967SV.doc

SV

MOTIVERING

Denna förordning fastställer bestämmelser för sammanställning och offentliggörande av 
grundläggande makroekonomiska uppgifter i EU. I praktiken är kommissionens förslag en 
omfattande översyn av det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (europeiska 
nationalräkenskapssystemet – ENS), som bygger på den senaste översynen av FN:s 
nationalräkenskapssystem (SNA – som antogs 2008), och går in mer i detalj.

Statistik utgör grunden för den offentliga debatten. Oberoende, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter som tillhandahålls i rätt tid är nödvändiga för beslutsfattarna, de ekonomiska 
aktörerna och medborgarna för att mäta, utvärdera och övervaka den ekonomiska verkligheten 
och utvecklingen. Alla ansträngningar måste göras för att garantera att det reviderade 
europeiska nationalräkenskapssystemet ger EU-medborgarna makroekonomisk statistik av 
högsta kvalitet, baserad på säkra metoder och levererad enligt en exakt tidtabell.

Medlemsstaterna har gett uttryck för oro över den administrativa bördan och därför föreslås i 
betänkandet att automatiska metoder med realtidsinsamling av uppgifter bör användas där det 
är möjligt. 

I betänkandet föreslås vidare en skärpning av kommissionens förslag enligt följande:

 Det betonas att de uppgifter som lämnas måste vara så fullständiga som möjligt för att 
garantera största möjliga transparens, särskilt när det gäller den offentliga sektorn, och 
det understryks att uppgifterna måste tas fram och publiceras med användarna i 
åtanke.

 I betänkandet framhålls att ytterligare metodarbete krävs för att ge en mer fullständig 
bild av miljöaspekter, hushållens aktiviteter och den offentliga sektorn.

 Betänkandet syftar till att begränsa undantagen till ett strikt minimum för att skapa en 
tydlig och fullständig bild. Den senare tidens händelser har visat att även länder vars 
BNP utgör en liten del av EU:s samlade BNP kan få systemeffekter. Att inte ha 
tillgång till fullständig information för små länder är inte något alternativ.

 I betänkandet uppmanas kommissionen att göra en fullständig omarbetning av 
programmet för överföring av uppgifter. Det program som redovisas i bilaga B är 
faktiskt förvirrande och förmedlar inte någon heltäckande förståelse av innehållet, hur 
undersökningar görs, och uppgifter om tidsfristerna för den statistik som 
medlemsstaterna måste offentliggöra. 

 I betänkandet begärs att kommissionen vartannat år ska rapportera till 
Europaparlamentet om kvalitén i de uppgifter som hämtas från de nationella 
räkenskaperna.

 Betänkandet ger utrymme för mer tid för parlamentet att behandla delegerade akter.


