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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023  

κατάθεση: Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων 

 

Έκθεση 

Othmar Karas A7-0220/2010 

Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού 

ελλείµµατος 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1a) ∆υστυχώς, ούτε η προειδοποίηση 
που εξέδωσε η Επιτροπή (Eurostat) ήδη 
το 2004 ούτε οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής σε αυτόν τον τοµέα, που η 
τελευταία παρουσίασε στην ανακοίνωσή 
της της 22ας ∆εκεµβρίου 2004 µε τίτλο 
«Για µια ευρωπαϊκή στρατηγική 
διακυβέρνησης των δηµοσιονοµικών 
στατιστικών»1, οδήγησαν σε 
µεταρρυθµίσεις του πλαισίου 
διακυβέρνησης για τις δηµοσιονοµικές 
στατιστικές εκ µέρους του Συµβουλίου, οι 
οποίες ήδη τότε θα έπρεπε να είχαν προ 
πολλού πραγµατοποιηθεί. Εάν είχε 
αναληφθεί εγκαίρως δράση, τα σφάλµατα 
κατά την κοινοποίηση των σχετικών 
στοιχείων όσον αφορά το δηµόσιο 
έλλειµµα θα µπορούσαν να είχαν 
εντοπισθεί πολύ νωρίτερα και η κρίση 
που προκλήθηκε θα µπορούσε να είχε 
έστω περιορισθεί.   Είναι ως εκ τούτου 
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αποφασιστικής σηµασίας η παροχή στην 
Επιτροπή (Eurostat) του κατάλληλου 
πλαισίου αρµοδιοτήτων, επαρκούς 
προσωπικού και όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερης ανεξαρτησίας. 

 __________ 

1COM(2004)0832. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιµήσει 
και να συναγάγει συµπεράσµατα σχετικά 
µε τον τρόπο µε τον οποίο διενεργούνταν 
στο παρελθόν η συλλογή και αξιολόγηση 
των δηµοσιονοµικών στατιστικών των 
κρατών µελών. Τα συµπεράσµατα αυτά 
θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Συνολικά, το αναθεωρηµένο πλαίσιο 
διακυβέρνησης για τις δηµοσιονοµικές 

στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά 

και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα όσον αφορά την υποβολή 

σχετικών δηµοσιονοµικών στοιχείων για 

το δηµόσιο έλλειµµα και χρέος. 

Ειδικότερα, τα κράτη µέλη επέδειξαν, ως 
επί το πλείστον, άριστο πνεύµα 
καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή 

ικανότητα υποβολής δηµοσιονοµικών 

στοιχείων υψηλής ποιότητας. 

(3) Ενώ το αναθεωρηµένο πλαίσιο 
διακυβέρνησης για τις δηµοσιονοµικές 

στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά 

και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα όσον αφορά την υποβολή 

σχετικών δηµοσιονοµικών στοιχείων για 

το δηµόσιο έλλειµµα και χρέος και τα 
περισσότερα κράτη µέλη επέδειξαν άριστο 
πνεύµα καλοπιστίας καθώς και 

επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής 

δηµοσιονοµικών στοιχείων υψηλής 

ποιότητας θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί 
οι προηγούµενες ευκαιρίες για την 
ενίσχυση της ποιότητας και της εµβέλειας 
των στοιχείων που παρέχονται στην 
Επιτροπή (Eurostat). 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις 

έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο 

διακυβέρνησης για τις δηµοσιονοµικές 

στατιστικές εξακολουθεί να µη µετριάζει, 

στον αναγκαίο βαθµό, τον κίνδυνο να 

κοινοποιούνται σκόπιµα στην Επιτροπή 

λανθασµένα και ανακριβή στοιχεία. 

(4) Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην 
Ένωση έδειξαν επίσης ότι το τρέχον 
πλαίσιο διακυβέρνησης για τις 

δηµοσιονοµικές στατιστικές εξακολουθεί 

να µη µετριάζει, στον αναγκαίο βαθµό, τον 

κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιµα στην 

Επιτροπή λανθασµένα και ανακριβή 

στοιχεία. 

Τροπολογία  5 

 Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Η αξιοπιστία των στατιστικών που 
διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat) σε 
επίπεδο Ένωσης εξαρτάται άµεσα από 
την αξιοπιστία των στατιστικών 
στοιχείων που συλλέγουν τα κράτη µέλη 
σε εθνικό επίπεδο.  

 

Τροπολογία  6 

 Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Η διασφάλιση της θεσµικής 
ανεξαρτησίας όλων των εθνικών 
προβλεπόµενων από το καταστατικό 
στατιστικών φορέων είναι αποφασιστικής 
σηµασίας για την αποφυγή της άσκησης 
οποιασδήποτε αδικαιολόγητης πίεσης σε 
αυτούς από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις 
τους.  
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

(Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα 

δικαιώµατα πρόσβασης σε ένα διευρυµένο 

πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της 

αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. 

(5) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

(Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα 

δικαιώµατα πρόσβασης σε ένα διευρυµένο 

πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της 

αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. 

Είναι ουσιώδες τα στοιχεία που 
διαβιβάζουν τα κράτη µέλη να 
κοινοποιούνται σε εύθετο χρόνο στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το επικεφαλής θεσµικό όργανο που είναι αρµόδιο για τη 

νοµισµατική σταθερότητα, όχι µόνο στη ζώνη του ευρώ, αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Γενική 

∆ιεύθυνση Στατιστικής της έχει την αρµοδιότητα να ζητεί εθνικά στοιχεία από τα κράτη µέλη στο 

πεδίο των στατιστικών που αφορούν το νοµισµατικό και τον τραπεζικό τοµέα και τις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Με δεδοµένη αυτήν την κοινή ευθύνη για τη συλλογή ευρωπαϊκών 

στοιχείων, η περαιτέρω παραποίηση των στατιστικών µπορεί να αποτραπεί µόνο εάν ενισχυθεί 

επίσης η εποπτική αρµοδιότητα της ΕΚΤ. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Η συγκρισιµότητα των οικονοµικών 
στοιχείων απαιτεί οµοιόµορφη 
µεθοδολογία. Η Επιτροπή θα πρέπει ως 
εκ τούτου να προωθήσει την εναρµόνιση 
της συλλογής στατιστικών στοιχείων.  
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η διεξαγωγή επισκέψεων 

παρακολούθησης σε ένα κράτος µέλος του 

οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται 

σε καθεστώς λεπτοµερούς ελέγχου, η 

Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το 

δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς 

των δηµόσιων φορέων, σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης, διοίκησης 

οµόσπονδου κρατιδίου, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ άλλων και 

για την παροχή των σχετικών µε τους 

λογαριασµούς λεπτοµερών στοιχείων, των 

συναφών στατιστικών ερευνών και 

ερωτηµατολογίων και άλλων σχετικών 

πληροφοριών, τηρουµένης της νοµοθεσίας 

για την προστασία των δεδοµένων καθώς 

και του στατιστικού απορρήτου. 

(6) Η διεξαγωγή επισκέψεων 

παρακολούθησης σε ένα κράτος µέλος του 

οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται 

σε καθεστώς λεπτοµερούς ελέγχου, η 

Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το 

δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς 

των δηµόσιων φορέων, σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης, διοίκησης 

οµόσπονδου κρατιδίου, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ άλλων και 

για την παροχή των σχετικών µε τους 

λογαριασµούς λεπτοµερών στοιχείων, των 

συναφών στατιστικών ερευνών και 

ερωτηµατολογίων και άλλων σχετικών 

πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των 
εκτός ισολογισµού συναλλαγών, 
τηρουµένης της νοµοθεσίας για την 

προστασία των δεδοµένων καθώς και του 

στατιστικού απορρήτου. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6a) Προκειµένου η Επιτροπή (Eurostat) 
να είναι σε θέση να εκπληρώσει υπεύθυνα 
τα διευρυµένα εποπτικά καθήκοντά της, 
χρειάζεται αύξηση του αριθµού 
κατηρτισµένων υπαλλήλων στα σχετικά 
τµήµατα. Το πρόσθετο ποσό για 
προσωπικό και δαπάνες θα πρέπει να 
καλυφθεί µέσω µεταφορών στον 
προϋπολογισµό και στο προσωπικό εντός 
της Επιτροπής. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι δηµόσιοι λογαριασµοί των 

διαφόρων µονάδων του δηµόσιου τοµέα, 

όπως και των δηµόσιων αρχών που 

κατατάσσονται εκτός του δηµόσιου τοµέα, 

θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείµενο 

των ελέγχων, και οι δηµόσιοι λογαριασµοί 

θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη 

στατιστική τους χρήση. 

(7) Οι δηµόσιοι λογαριασµοί των 

διαφόρων µονάδων του δηµόσιου τοµέα, 

όπως και των δηµόσιων αρχών που 

κατατάσσονται εκτός του δηµόσιου τοµέα, 

θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείµενο 

των ελέγχων, και οι δηµόσιοι λογαριασµοί 

θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη 

στατιστική τους χρήση. Τόσο η 
µεσοπρόθεσµη ανάλυση όσο και τα 
πολυετή πλαίσια πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της 
αξιολόγησης του προϋπολογισµού. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8a) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλες 
τις πληροφορίες στατιστικού και 
δηµοσιονοµικού χαρακτήρα µε βάση 
τυποποιηµένη και διεθνώς 
αναγνωρισµένη λογιστική µέθοδο. 

Τροπολογία  13 

 Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόµενο θέσπισης κυρώσεων στο 
πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης όσον αφορά την υποβολή 
παραποιηµένων µακροοικονοµικών 
στατιστικών από τα κράτη µέλη. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόµενο επιβολής αυτών των 
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κυρώσεων εναντίον των κρατών µελών 
τα οποία παραποιούν τις 
µακροοικονοµικές στατιστικές που 
αφορούν το έλλειµµα του προϋπολογισµού 
τους και το δηµόσιο χρέος. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να θεσπιστούν πιο αυστηρές ρυθµίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας 

επιβολής κυρώσεων) για τα κράτη µέλη που εξαπατούν την ΕΕ και τους επενδυτές µέσω της 

κοινοποίησης παραποιηµένων µακροοικονοµικών στατιστικών. Η διάταξη αυτή έχει στόχο να 

εξασφαλίσει ότι στο µέλλον δε θα επαναληφθεί η περίπτωση της Ελλάδας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέα) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:   

 «1. Ως στοιχεία για το προϋπολογισθέν 

δηµόσιο έλλειµµα και το 

προϋπολογισθέν ύψος του δηµόσιου 

χρέους νοούνται τα στοιχεία που 

καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα 

κράτη µέλη. Τα στοιχεία αυτά 

προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες 

επίσηµες προβλέψεις µε βάση τις πλέον 

πρόσφατες δηµοσιονοµικές αποφάσεις 

και οικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές 

καθώς και τα µηνιαία και τριµηνιαία 
αποτελέσµατα. Παράγονται δε σε χρόνο 

όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην 

προθεσµία γνωστοποίησης.» 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη παραχωρούν αµελλητί 

στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε 

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας 

των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων 
στατιστικών πληροφοριών όπως 
δεδοµένα εθνικών λογαριασµών, 

απογραφές, πίνακες γνωστοποίησης 

στοιχείων στο πλαίσιο της ∆ΥΕ, πρόσθετα 

ερωτηµατολόγια και διευκρινίσεις σχετικά 
µε τις γνωστοποιήσεις. 

2. Τα κράτη µέλη παραχωρούν αµελλητί 

στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε 

όλες τις πληροφορίες στατιστικού και 
δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που 
απαιτούνται για τις ανάγκες της 

αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. 

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε µία 
τυποποιηµένη και διεθνώς 
αναγνωρισµένη λογιστική µέθοδο που 
έχει συµφωνηθεί µε την Επιτροπή 
(Eurostat). Στις πληροφορίες στατιστικού 
και δηµοσιονοµικού χαρακτήρα 
συµπεριλαµβάνονται ειδικότερα: 

 α) τα δεδοµένα εθνικών λογαριασµών· 

 β) οι απογραφές· 

 γ) οι πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείµµατος (∆ΥΕ)· 

 δ) τα πρόσθετα ερωτηµατολόγια και οι 
διευκρινίσεις σχετικά µε τις 

γνωστοποιήσεις ∆ΥΕ· 

 ε) οι πληροφορίες που παρέχουν το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο 
Οικονοµικών ή άλλη αρµόδια 
περιφερειακή αρχή σχετικά µε την 
εκτέλεση του εθνικού και των 
περιφερειακών προϋπολογισµών του 
κράτους µέλους·   

 στ) οι λογαριασµοί των εκτός  
προϋπολογισµού φορέων ή των µη 
κερδοσκοπικών οργανισµών καθώς και 
παρόµοιων φορέων που αποτελούν τµήµα 
του γενικού κυβερνητικού τοµέα στους 
εθνικούς λογαριασµούς· 

 ζ) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε 
κάθε τύπο φορέα εκτός ισολογισµού· 

 η) οι λογαριασµοί των ταµείων 
κοινωνικής ασφάλισης· και 

 θ) οι µελέτες των τοπικών κυβερνήσεων. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι µεθοδολογικές επισκέψεις 

αποβλέπουν στην εποπτεία των 

διαδικασιών και στην επαλήθευση των 

δηµόσιων λογαριασµών που αιτιολογούν 

τα πραγµατικά στοιχεία που 

γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή 

λεπτοµερών συµπερασµάτων όσον αφορά 

την ποιότητα των γνωστοποιούµενων 

στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1. 

3. Οι µεθοδολογικές επισκέψεις ενδέχεται 
να είναι αιφνίδιες και αποβλέπουν στην 
εποπτεία των διαδικασιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανεξαρτησίας 
της εθνικής στατιστικής αρχής από την 
κυβέρνηση, και στην επαλήθευση των 
δηµόσιων λογαριασµών που αιτιολογούν 

τα πραγµατικά στοιχεία που 

γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή 

λεπτοµερών συµπερασµάτων όσον αφορά 

την ποιότητα των γνωστοποιούµενων 

στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να θεσπιστούν πιο αυστηρές ρυθµίσεις για στα κράτη µέλη που εξαπατούν την ΕΕ και 

τους επενδυτές µέσω της κοινοποίησης παραποιηµένων µακροοικονοµικών στατιστικών. Η 

διάταξη αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι στο µέλλον δε θα επαναληφθεί η περίπτωση της 

Ελλάδας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Οι µεθοδολογικές επισκέψεις 

πραγµατοποιούνται µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί 
σαφώς σηµαντικοί κίνδυνοι ή 
προβλήµατα ως προς την ποιότητα των 

στοιχείων. 

Οι µεθοδολογικές επισκέψεις, είτε έχουν 
προαναγγελθεί είτε είναι αιφνίδιες,  
πραγµατοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις 

στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες για  
σηµαντικούς κινδύνους ή προβλήµατα ως 
προς την ποιότητα των στοιχείων. Η 
Επιτροπή ορίζει κατάλογο των 
περιπτώσεων που θεωρείται ότι ενέχουν 
σηµαντικό κίνδυνο ή πρόβληµα όσον 
αφορά την ποιότητα των στοιχείων. Ο 
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κατάλογος αυτός καταρτίζεται µετά από 
διαβούλευση µε την CMFB. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν 

αιτήµατος της Επιτροπής (Eurostat), τη 

συνδροµή εµπειρογνωµόνων σε θέµατα 

εθνικών λογαριασµών, µεταξύ άλλων και 

για την προετοιµασία και εκτέλεση των 

µεθοδολογικών επισκέψεων. Κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω 

εµπειρογνώµονες παρέχουν ανεξάρτητη 

πραγµατογνωµοσύνη. Ο κατάλογος των 

εµπειρογνωµόνων σε θέµατα εθνικών 

λογαριασµών καταρτίζεται βάσει 

προτάσεων που διαβιβάζονται στην 

Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές 

που είναι υπεύθυνες για την υποβολή 

εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

υπερβολικού ελλείµµατος. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν 

αιτήµατος της Επιτροπής (Eurostat), τη 

συνδροµή εµπειρογνωµόνων σε θέµατα 

εθνικών λογαριασµών, µεταξύ άλλων και 

για την προετοιµασία και εκτέλεση των 

µεθοδολογικών επισκέψεων που ενδέχεται 
επίσης να είναι αιφνίδιες. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω 

εµπειρογνώµονες παρέχουν ανεξάρτητη 

πραγµατογνωµοσύνη και τους παρέχεται 
ειδική κατάρτιση, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
πραγµατογνωσίας και αµεροληψίας. Ο 
κατάλογος των εµπειρογνωµόνων σε 

θέµατα εθνικών λογαριασµών καταρτίζεται 

βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην 

Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές 

που είναι υπεύθυνες για την υποβολή 

εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

υπερβολικού ελλείµµατος. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στο πλαίσιο των µεθοδολογικών 

επισκέψεων, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το 

δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς 

όλων των δηµόσιων φορέων, σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης, διοίκησης 

οµόσπονδου κρατιδίου, τοπικής 

2. Στο πλαίσιο των µεθοδολογικών 

επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να 
είναι αιφνίδιες, η Επιτροπή (Eurostat) έχει 
το δικαίωµα πρόσβασης στους 

λογαριασµούς όλων των δηµόσιων 

φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, 
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αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να 

ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά µε 

τους λογαριασµούς λεπτοµερή στοιχεία, 

όπως συναλλαγές και ισολογισµοί, 

σχετικές στατιστικές έρευνες και 

ερωτηµατολόγια και λοιπές σχετικές 

πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και 

τα λογιστικά δεδοµένα άλλων δηµόσιων 

φορέων. 

διοίκησης οµόσπονδου κρατιδίου, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης 
(συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου 
συνταξιοδοτικού ταµείου), καθώς και να 
ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά µε 

τους λογαριασµούς λεπτοµερή στοιχεία, 

όπως συναλλαγές και ισολογισµοί, 

σχετικές στατιστικές έρευνες και 

ερωτηµατολόγια και λοιπές σχετικές 

πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και 

τα λογιστικά δεδοµένα άλλων δηµόσιων 

φορέων. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Κατά τις µεθοδολογικές επισκέψεις 
µπορούν να συµµετέχουν και να 
υποστηρίζουν τους υπαλλήλους της 
Επιτροπής (Eurostat) εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή (Eurostat) δύναται να 
διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και είναι 
δυνατό να της επιτρέπεται να 
πραγµατοποιεί συνεντεύξεις µε κάθε 
οργανισµό που κρίνει σηµαντικό για τις 
εργασίες της.  
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο 

µέτρο για τη διευκόλυνση των 

µεθοδολογικών επισκέψεων. Οι εν λόγω 

επισκέψεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

στις εθνικές αρχές που εµπλέκονται στην 

υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος, 

καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που 

εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην 

παραγωγή των δηµόσιων λογαριασµών και 

του δηµόσιου χρέους. Τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές 

και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι 

εθνικές αρχές µε λειτουργική αρµοδιότητα 

για τον έλεγχο των δηµόσιων 

λογαριασµών, παρέχουν στους 

υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους 

εµπειρογνώµονες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης 

εγγράφων για την αιτιολόγηση των 

γνωστοποιούµενων στοιχείων του 

πραγµατικού ελλείµµατος και του 

πραγµατικού χρέους και των σχετικών 

δηµόσιων λογαριασµών. Στοιχεία από τις 

εµπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού 

στατιστικού συστήµατος παρέχονται µόνο 

στην Επιτροπή (Eurostat). 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο 

µέτρο για τη διευκόλυνση των 

µεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες 
ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Οι εν 
λόγω επισκέψεις µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν στις εθνικές αρχές που 

εµπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού 

ελλείµµατος, καθώς και σε όλες τις 

υπηρεσίες που εµπλέκονται άµεσα ή 

έµµεσα στην παραγωγή των δηµόσιων 

λογαριασµών και του δηµόσιου χρέους. Τα 

κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου 

απαιτείται, οι εθνικές αρχές µε λειτουργική 

αρµοδιότητα για τον έλεγχο των δηµόσιων 

λογαριασµών, παρέχουν στους 

υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους 

εµπειρογνώµονες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης 

εγγράφων για την αιτιολόγηση των 

γνωστοποιούµενων στοιχείων του 

πραγµατικού ελλείµµατος και του 

πραγµατικού χρέους και των σχετικών 

δηµόσιων λογαριασµών. Στοιχεία από τις 

εµπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού 

στατιστικού συστήµατος παρέχονται µόνο 

στην Επιτροπή (Eurostat). 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 



 

 

 PE442.007/ 13 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 5a) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:   

 «1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 

πραγµατικά στοιχεία που 

γνωστοποιούνται  στην Επιτροπή 

(Eurostat) παρέχονται σύµφωνα µε τις 

αρχές που έχουν θεσπιστεί µε τα άρθρα 2 
και 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2009, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές1

. Ως προς το θέµα αυτό, οι 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν 

να διασφαλίζουν ότι τα 

γνωστοποιούµενα στοιχεία είναι 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος 

κανονισµού και τους σχετικούς 

λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95. Τα 
κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται 
στις εθνικές στατιστικές αρχές πρόσβαση 
σε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτού 
του καθήκοντος.» 

 __________ 
1ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164. 

 

 

 

 


