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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o .../2003,

annettu ,

rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EUVL C
2 EUVL C 165, 16.7.2003, s. 6.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä

kesäkuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2223/9621 sisältää yhteiset standardit,

määritelmät, luokittelut ja tilinpitosäännöt, jotka on tarkoitettu noudatettaviksi laadittaessa

jäsenvaltioiden tilejä Euroopan yhteisön tilastotarpeisiin ja joiden avulla jäsenvaltioiden tiedot

saadaan keskenään vertailukelpoisiksi.

2) Tietotarpeita käsittelevässä talous- ja rahoituskomitean raportissa, jonka Ecofin-neuvosto

hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999, korostettiin, että tehokas valvonta ja

talouspolitiikkojen koordinointi ovat erittäin tärkeitä talous- ja rahaliiton ja

yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta ja että tämä edellyttää kattavaa

tilastotietojärjestelmää, joka tarjoaa poliittisille päättäjille tarpeellisia tietoja päätöstensä

perustaksi. Raportissa todettiin myös, että julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastoille

olisi annettava etusija erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat talous- ja rahaliittoon,

ja että tavoitteena oli laatia vaiheittain rahoitustilejä koskeva julkisyhteisöjen

neljännesvuositilinpito.

3) Julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoa (taloustoimia ja taseita) koskevat neljännesvuosittaiset

kansalliset tiedot kattavat suuren osan euroalueen kaikista rahoitustaloustoimista ja

rahoitustaseista ja niillä on tärkeä asema rahapolitiikan toteuttamisen tukemisessa. Euroopan

keskuspankin neuvosto on tämän vuoksi sekä omiin tarkoituksiinsa antanut sääntöjä ja

suuntaviivoja turvatakseen rahoitustilastoja ja kansallisia rahoitustilejä koskevien, vuotta

lyhyemmältä aikaväliltä kerättyjen tietojen toimittamisen Euroopan keskuspankille.

                                                
1 EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).
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4) Julkisyhteisöjen rahoitustaloustoimien ja taseiden vastinsektoreita koskevat tiedot ovat

välttämättömiä, jotta julkisyhteisöjen rahoitusta ja vastinsektorin rahoitusinvestointeja

koskevat tiedot voidaan analysoida kattavasti vastinsektori- ja instrumenttikohtaisesti.

5) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen

aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä helmikuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY)

N:o 264/20001 ja muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen

neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1221/20022 täsmennetään muita kuin rahoitustilejä koskevat

julkisyhteisöjen neljännesvuosittaiset tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle

(Eurostatille).

6) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 2 ja 3 artiklassa säädetään edellytyksistä, joilla

komissio voi päättää muutoksista Euroopan tilinpitojärjestelmän menetelmiin niiden sisällön

selkiyttämiseksi tai parantamiseksi. Julkisyhteisöjen neljännesvuosittainen rahoitustilinpito

edellyttää jäsenvaltioilta lisäresursseja, joten aiheesta ei voi antaa komission päätöstä, vaan

siitä olisi hyväksyttävä erillinen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus.

7) Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY3 perustettu tilasto-ohjelmakomitea ja neuvoston

päätöksellä 91/115/ETY4 perustettu raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea ovat

ilmoittaneet puoltavansa tämän asetusluonnoksen antamista,

                                                
1 EYVL L 29, 4.2.2000, s. 4.
2 EYVL L 179, 9.7.2002, s. 1.
3 EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
4 EYVL L 59, 6.3.1991, s. 19, päätös sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä

96/174/EY (EYVL L 51, 1.3.1996, s. 48).
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OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on luetella ja määritellä keskeiset ominaispiirteet Euroopan

kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) julkisyhteisöjen sektorin ja sen kunkin alasektorin

rahoitustaloustoimien sekä rahoitusvarojen ja velkojen luokille, joita koskevat neljännesvuosittaiset

tiedot on toimitettava vaiheittain komissiolle (Eurostatille).

2 artikla

Neljännesvuosittaisten tietojen keruu: lähteet ja menetelmät

1. Korkealaatuisten tilastojen laatimiseksi rahoitustaloustoimia sekä rahoitusvaroja ja velkoja

koskevien neljännesvuosittaisten tietojen on perustuttava mahdollisimman pitkälti julkisyhteisöissä

sellaisinaan saatavilla oleviin tietoihin. Neljännesvuosittaiset tiedot julkisyhteisöjen yksikköjen

hallussa olevista noteeraamattomista osakkeista (AF.512) ja muista osuuksista (AF.513), sellaisina

kuin ne on määritelty ja koodattu EKT 1995:ssä, voidaan kuitenkin estimoida interpoloimalla ja

ekstrapoloimalla vuosittaisista tiedoista.

2. Rahoitustaloustoimia sekä rahoitusvaroja ja velkoja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen

keruussa on noudatettava EKT 1995:n sääntöjä ja erityisesti institutionaalisten yksikköjen

sektorikohtaista luokitusta ja konsolidointia koskevia sääntöjä ja rahoitustaloustoimien sekä

rahoitusvarojen ja velkojen luokitusta, kirjausajankohtaa ja arvotusta koskevia sääntöjä.
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3. Neljännesvuosittaisten tietojen ja niitä vastaavien, asetuksen (EY) N:o 2223/96 mukaisesti

komissiolle toimitettavien tietojen on oltava keskenään johdonmukaisia.

4. Rahoitusvaroja ja velkoja koskevat neljännesvuosittaiset tiedot ovat rahoitusvarojen ja

velkojen määriä kunkin vuosineljänneksen päättyessä.

3 artikla

Rahoitustaloustoimia, rahoitusvaroja ja velkoja koskevien

neljännesvuosittaisten tietojen toimittaminen

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) rahoitustaloustoimia (F.) sekä

rahoitusvaroja ja velkoja (AF.) koskevat neljännesvuosittaiset tiedot seuraavista instrumenteista,

sellaisina kuin ne on määritelty ja koodattu EKT 1995:ssä:

a) monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (SDR) (F.1 ja AF.1);

b) käteisraha ja talletukset (F.2 ja AF.2);

c) muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (F.331 ja AF.331);

d) muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (F.332 ja AF.332);

e) johdannaiset (F.34 ja AF.34);
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f) lyhytaikaiset lainat (F.41 ja AF.41);

g) pitkäaikaiset lainat (F.42 ja AF.42);

h) osakkeet ja muut osuudet (F.5 ja AF.5);

i) kotitalouksien osuus henkivakuutus- ja eläkerahastoista (F.61 ja AF.61);

j) vakuutusmaksu- ja korvausvastuu (F.62 ja AF.62);

k) muut saamiset ja velat (F.7 ja AF.7).

2. Jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle (Eurostatille) 4 artiklassa tarkoitettua

valtionhallinnon alasektoria (S.1311) koskevat neljännesvuosittaiset tiedot seuraavasti:

a) noteeratut osakkeet (F.511 ja AF.511) rahoitusvaroihin kohdistuvien taloustoimien ja

rahoitusvarojen osalta;

b) käteisraha (F.21 ja AF.21) velkoihin kohdistuvien taloustoimien ja velkojen osalta.
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4 artikla

Julkisyhteisöt-sektorin ja alasektoreiden kattavuus

Jäsenvaltioiden on toimitettava neljännesvuosittaiset tiedot julkisyhteisöt-sektorista ja sen

seuraavista alasektoreista, jotka on EKT 1995:ssä määritelty ja koodattu julkisyhteisöihin (S.13)

kuuluviksi:

– valtionhallinto (S.1311)

– osavaltiohallinto (S.1312)

– paikallishallinto (S.1313)

– sosiaaliturvarahastot (S.1314).

5 artikla

Toimitettavien neljännesvuosittaisten tietojen luonne

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava sulautettuina

(konsolidoituina) 4 artiklassa tarkoitettujen julkisyhteisöt-sektorin alasektoreiden osalta.

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava sekä sulautettuina

(konsolidoituina) että sulauttamattomina 4 artiklassa tarkoitetun julkisyhteisöt-sektorin (S.13)

osalta.
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3. Vastinsektoreittain eritellyt neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava 4 artiklassa

tarkoitettujen valtionhallinnon (S.1311) ja sosiaaliturvarahastojen (S.1314) alasektoreiden osalta

tämän asetuksen liitteessä esitetyn kuvauksen mukaisesti.

6 artikla

Neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen aikataulu

1. Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava komissiolle

(Eurostatille) viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen vuosineljänneksen päättymisestä, jota

tiedot koskevat.

2. Kaikki tarkistukset edellisten vuosineljännesten tietoihin on toimitettava samanaikaisesti.

3. Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot, lukuun ottamatta muita

saamisia ja velkoja (F.7 ja AF.7), on toimitettava ensimmäisen kerran seuraavan aikataulun

mukaisesti:

a) valtionhallinnon alasektoria (S.1311) ja sosiaaliturvarahastojen alasektoria (S.1314) koskevat

tiedot on toimitettava 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä; komissio voi myöntää

vastinsektoreittain eriteltyjen tietojen sekä joidenkin rahoitustaloustoimia sekä rahoitusvaroja

ja velkoja koskevien tietojen toimittamisen aloittamispäivää koskevan poikkeuksen enintään

18 kuukaudeksi, mikäli kansallisiin tilastojärjestelmiin on tehtävä huomattavia mukautuksia;
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b) osavaltiohallinnon (S.1312) ja paikallishallinnon (S.1313) alasektoreita koskevat tiedot on

toimitettava:

i) 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä 3 artiklan 1 kohdassa eriteltyjen velkoihin

kohdistuvien taloustoimien ja velkojen osalta; komissio voi myöntää enintään

18 kuukauden poikkeuksen tietojen toimittamisen aloitusajankohdan osalta, jos

kansalliseen tilastojärjestelmään on tehtävä huomattavia mukautuksia;

ii) 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä 3 artiklan 1 kohdassa eriteltyjen rahoitusvaroihin

kohdistuvien taloustoimien ja varojen osalta; komissio voi myöntää enintään kuuden

kuukauden poikkeuksen tietojen toimittamisen aloitusajankohdan osalta, jos

kansalliseen tilastojärjestelmään on tehtävä huomattavia mukautuksia;

c) julkisyhteisöt-sektoria (S.13) koskevat tiedot on toimitettava 30 päivään kesäkuuta 2005

mennessä; komissio voi myöntää enintään kuuden kuukauden poikkeuksen tietojen

toimittamisen aloitusajankohdan osalta, jos kansalliseen tilastojärjestelmään on tehtävä

huomattavia mukautuksia.

4. Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen sekä julkisyhteisöt-sektorin (S.13) ja sen alasektoreiden

muita saamisia ja velkoja (F.7 ja AF.7) koskevat neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava

komissiolle (Eurostatille) ensimmäisen kerran 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä; komissio voi

myöntää enintään kuuden kuukauden poikkeuksen tietojen toimittamisen aloitusajankohdan osalta,

jos kansalliseen tilastojärjestelmään on tehtävä huomattavia mukautuksia.
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7 artikla

Takautuvia tietoja koskevat säännökset

1. Edellä 6 artiklassa tarkoitettujen neljännesvuosittaisten tietojen on katettava

rahoitustaloustoimia koskevat takautuvat tiedot vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

ja rahoitustaseita koskevat takautuvat tiedot vuoden 1998 neljännestä neljänneksestä alkaen 6

artiklan 3 ja 4 kohdassa ensimmäisen kerran toimitettaville tiedoille vahvistetun aikataulun

mukaisesti.

2. Takautuvat tiedot voivat tarvittaessa perustua "parhaisiin estimaatteihin", joiden osalta on

noudatettava erityisesti 2 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

8 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kuvaus 3 artiklassa tarkoitettujen

neljännesvuosittaisten tietojen keruussa käytettävistä lähteistä ja menetelmistä (ensimmäinen

kuvaus) samalla, kun ne aloittavat neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen 6 artiklan 3 ja

4 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) kaikki muutokset tähän

ensimmäiseen kuvaukseen, kun tarkistetut tiedot toimitetaan.

3. Komissio (Eurostat) tiedottaa tilasto-ohjelmakomitealle ja raha-, rahoitus- ja

maksutasetilastokomitealle kunkin jäsenvaltion käyttämistä lähteistä ja menetelmistä.
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9 artikla

Raportti

Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen tietojen perusteella ja tilasto-ohjelmakomiteaa sekä raha-,

rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa kuultuaan komissio (Eurostat) antaa 31 päivään joulukuuta

2005 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin, joka sisältää jäsenvaltioiden

toimittamien neljännesvuosittaisten tietojen luotettavuuden arvioinnin.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE
Vastasektorikohtainen erittely1

Valtionhallinnon (S.1311) ja sosiaaliturvarahastojen (S.1314)
rahoitustaloustoimet ja rahoitustaseet2

Vastasektori / alasektori

Luokka / alaluokka

Yritykset

(S.11)

Rahoituslaitokset (S.12) Kotitaloudet

ja kotitalouk–

sia palvelevat

voittoa

tavoittele–

mattomat

yhteisöt

(S.14+S.15)

Ulko–

maat

(S.2)

Yht. Vakuutuslai–

tokset ja

eläkerahastot

(S.125)

Rahoitusvarat

Muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin

osakkeet ja johdannaiset

(F.331 ja AF.331)

Muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin

osakkeet ja johdannaiset

(F.332 ja AF.332)

Lyhytaikaiset lainat

(F.41 and AF.41)

Pitkäaikaiset lainat

(F.42 and AF.42)

Osakkeet ja muut osuudet (F.5 ja

AF.5)

Velat

Lyhytaikaiset lainat

(F.41 ja AF.41)

Pitkäaikaiset lainat

(F.42 ja AF.42)

                                                
1 Kehyksissä ilmoitetaan raportointivaatimukset.
2 EKT 95:n mukaiset koodit ovat: S: sektorit/alasektorit; F: rahoitustaloustoimet; AF: rahoitustaseen

erät.
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti 13.5.2003 neuvostolle ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetukseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta.

2. Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 285 artiklaan, jonka mukaan sovelletaan

perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä yhteispäätösmenettelyä Euroopan

parlamentin kanssa.

3. Euroopan keskuspankki antoi lausuntonsa 8.7.2003.

4. Euroopan parlamentti hyväksyi 21.10.2003 lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa ehdotettiin

kahta tarkistusta komission ehdotukseen.

5. Neuvosto vahvisti 22. joulukuuta 2003 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksessa säädetään yhdenmukaiset kehykset julkisyhteisöjen rahoitustilitietojen toimittamiselle

neljännesvuosittain. Siinä säädetään yhdessä muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen

neljännesvuositilinpidosta annetun asetuksen1 kanssa julkisen sektorin rahoitukseen ja muuhun kuin

rahoitukseen liittyviä kehityssuuntauksia koskevista kattavista tiedoista, joiden avulla parannetaan

niin euroalueen kuin EU:n talouspolitiikan analyysia.

Nämä tavoitteet kuuluvat talous- ja rahaliiton tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman

soveltamisalaan.

                                                
1 Asetus (EY) N:o 1221/2002, 10.6.2002, EYVL L 179/1, 9.7.2002.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

Neuvoston yhteisellä kannalla muutetaan komission ehdotusta vain 6 artiklassa olevan

neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen aikataulun osalta. Nämä muutokset on tehty niiden

jäsenvaltioiden huomioonottamiseksi, joiden tilastojärjestelmiin on tehtävä suuria mukautuksia,

jotta asetuksen edellyttämät tiedot voitaisiin toimittaa. Komissio kannattaa näitä muutoksia.

Kyseisen artiklan 3 kohdan a alakohtaan ja b alakohdan i luetelmakohtaan otetaan päivämäärä

30.6.2004 siksi päivämääräksi, johon mennessä neljännesvuosittaiset tiedot on ensimmäisen kerran

toimitettava. Tämän tietojen toimittamisen aloittamisajankohdan siirtäminen myöhemmäksi

(lisäämällä kuusi kuukautta Euroopan parlamentin esittämään määräaikaan) johtuu asetuksen

antamisaikataulusta.

Artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan i luetelmakohdassa olevaa tietojen toimittamisen

aloittamisajankohtaa koskeva poikkeus muutetaan 18 kuukaudeksi kahden vuoden sijasta, koska

tietojen toimittamisen aloittamisajankohtaa lykättiin kuudella kuukaudella.

Artiklan 3 kohdan a alakohdassa neuvosto on lisännyt poikkeuksien piiriin joitakin

rahoitustaloustoimia ja rahoitusvaroja ja velkoja koskevat tiedot.

Artiklan 3 kohdan b alakohdan ii luetelmakohtaan ja 3 kohdan c alakohtaan ja 4 kohtaan neuvosto

on tehnyt lisäyksen, jonka mukaan komissio voi myöntää enintään kuuden kuukauden poikkeuksen

näissä kohdissa mainittujen tietojen toimittamisen aloittamisajankohdan osalta.

IV YHTEENVETO

Neuvosto katsoo, että sen yhteiseen kantaansa tekemät muutokset ovat täysin asetusehdotuksen

tavoitteiden mukaisia. Niiden sisältämät poikkeukset ovat mahdollisimman vähäisiä, mutta tarpeen

asetuksen täytäntöön panemiseksi kaikissa jäsenvaltioissa, samalla kun niiden avulla varmistetaan,

ettei tietojen laatu merkittävästi heikkene.

________________________
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1. Komissio esitti 13.5.2003 edellä mainitun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Euroopan keskuspankki antoi lausuntonsa 8.7.2003.

3. Euroopan parlamentti antoi 21.10.2003 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa ja hyväksyi

ehdotuksen tehden siihen kaksi tarkistusta.

4. Tilastotyöryhmä tarkasteli 29.10.2003 ehdotusta ja Euroopan parlamentin tarkistuksia.

Työryhmä pääsi yksimielisyyteen kirjallisessa menettelyssä, joka päättyi 26.11.2003.

5. Pysyvien edustajien komitea voisi näin ollen suosittaa neuvostolle, että se vahvistaa yhteisen

kannan jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana, sellaisena kuin se on

lingvistijuristien viimeistelemänä asiakirjassa 15172/03 ECOFIN 367 CODEC 1657 OC 745,

yhdessä kyseisen asiakirjan lisäyksessä olevien perusteluiden ja tämän ilmoituksen

lisäyksessä olevan Saksan lausuman kanssa.

________________________





15751/03 ADD 1 jr/PA/ap 1
DG G I    FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 5. joulukuuta 2003 (17.12)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2003/0095 (COD)

15751/03
ADD 1

ECOFIN 399
CODEC 1757
OC 820

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n ehd. nro: 9252/03 ECOFIN 129 CODEC 628 – KOM(2003) 242 lopull.
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitustilejä koskevasta

neljännesvuositilinpidosta
– Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 18.12.2003

Saksan liittotasavallan lausuma edellä mainitusta ehdotuksesta merkittäväksi neuvoston
pöytäkirjaan

”Jotta julkisen talouden tilastoja koskeva Saksan raportointijärjestelmä voidaan mukauttaa, mikä on

tarpeen rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta annetun asetuksen

vaatimusten täyttämiseksi, vastaavaa Saksan lainsäädäntöä on muutettava. Saksan liittotasavallan

liittovaltiorakenteen takia tämä muutos edellyttää sekä liittopäivien että liittoneuvoston

hyväksyntää.”
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2003/0095 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen

neljännesvuositilinpidosta

1. TAUSTA

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettu ehdotus
(KOM(2003) 242 - 2003/0095 (COD)): 8. toukokuuta 2002

Euroopan parlamentin lausunto (ensimmäinen käsittely): 21. lokakuuta 2003

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen: 22. joulukuuta 2003

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Raha-asiain komitean kertomuksessa, joka koskee EMU:n tilastollisia vaatimuksia ja
jonka Ecofin-neuvosto vahvisti 18. tammikuuta 1999, korostettiin tarvetta muun
muassa tuoda erilaisia politiikan tarpeita varten saataville julkisyhteisöjen
neljännesvuositilinpito, siten kuin EKT95:ssä on määritelty. Muita kuin rahoitustilejä
koskevista tiedoista on hyväksytty kaksi asetusta vuosina 2000 ja 2002.

Ehdotettu asetus koskee rahoitustaloustoimia, rahoitusvaroja ja velkoja. Komission
tarkoituksena oli vaatia jäsenvaltioita toimittamaan täydellinen rahoitustilien
kokonaisuus kesäkuuhun 2005 mennessä.

Asetus valmisteltiin tavanomaisessa menettelyssä eli tiiviissä yhteistyössä
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Eräiden erityisvaatimusten vuoksi tämän
asetuksen valmisteluun on tarvittu enemmän aikaa kuin muita kuin rahoitustilejä
koskevan toisen asetuksen (2002) valmisteluun.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Yleistä

Ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen
tehtyään siihen tarkistuksen, jolla ensinnäkin päivämäärä, jona tiedot on toimitettava
ensimmäisen kerran, siirrettiin kesäkuun 30. päivästä 2003 joulukuun 31. päivään
2003. Toiseksi tarkistuksella lisättiin komissiolle mahdollisuus myöntää enintään
kahden vuoden poikkeuksia. Poikkeukset koskevat yksinomaan ehdotuksen liitteessä
määriteltyjä vastasektoria koskevia tietoja.
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3.2. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen tekemää tarkistusta
koskevat päätökset

Komissio on hyväksynyt parlamentin ehdottaman tarkistuksen. Tähän on perusteena
etenkin se, että vastasektoria koskevien tietojen keruu on joissakin maissa erityisen
vaikeaa ja saattaa edellyttää melko suuria mukautuksia. Neuvosto on yhteisessä
kannassaan hyväksynyt vastasektoria koskeviin tietoihin liittyvän tarkistuksen
asiasisällöltään.

3.3. Neuvoston ja komission esittämät uudet säännökset

Neuvoston yhteiseen kantaan on sisällytetty (6 artikla) seuraavat seitsemän uutta
säännöstä, joille komissio antaa täyden tukensa:

– Päivämäärää, jona tiedot on toimitettava ensimmäisen kerran, siirretään
joulukuun 31. päivästä 2003 kesäkuun 30. päivään 2004.

Komissio myöntää, että ehdotuksen hyväksymiseen kului odotettua enemmän aikaa,
ja siksi tämä muutos on tarpeen.

– Poikkeuksien soveltamisaikaa muutetaan 2 vuodesta 18 kuukaudeksi.

Komissio oli ilmoittanut, että 31. päiväksi joulukuuta 2005 asetettua päivämäärää on
ehdottomasti noudatettava, ja se on tyytyväinen tähän tarkistukseen.

– Lisätään mahdollisuus poikkeukseen (18 kuukautta) ”joidenkin” 30 päivään
kesäkuuta 2004 mennessä toimitettavien valtionhallinnon alasektoria (S.1311)
ja sosiaaliturvarahastojen alasektoria (S.1314) koskevien tietojen toimittamisen
aloittamispäivästä.

Komissio on tietoinen siitä, että kansallisiin tilastojärjestelmiin on tehtävä
huomattavia mukautuksia, jotka on aloitettu myöhään tai joita ei joissakin
tapauksissa vielä ole aloitettu, ja että jotkin näistä mukautuksista ovat osoittautuneet
enemmän aikaa vieviksi kuin aiemmin oli odotettu. Koska komissio on kuitenkin jo
useiden vuosien ajan vaatinut etusijan antamista näille alasektoreille (etenkin EKP:n
suositusten mukaisesti), tällaiset lisäpoikkeukset koskevat vain tiettyjä
rahoitusvälineitä (ja ne liittyvät todennäköisesti rahoitusvaroihin kohdistuviin
taloustoimiin ja rahoitusvaroihin).

– Lisätään velkoihin kohdistuvien taloustoimien ja velkojen osalta mahdollisuus
poikkeukseen (18 kuukautta) 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä
toimitettavien osavaltiohallinnon alasektoria (S.1312) ja paikallishallinnon
alasektoria (S.1313) koskevien tietojen toimittamisen aloittamispäivästä.

Komissio on täysin tietoinen joissakin maissa ilmenneistä vaikeuksista.
Paikallisyksiköiden suuren määrän ja/tai joissakin tapauksissa lainsäädännön
muuttamistarpeen vuoksi mukautusten toteuttaminen vie enemmän aikaa kuin
jäsenvaltioiden asiantuntijat olivat arvioineet asetuksen valmistelun yhteydessä.
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– Lisätään rahoitusvaroihin kohdistuvien taloustoimien ja rahoitusvelkojen osalta
mahdollisuus poikkeukseen (6 kuukautta) 30 päivään kesäkuuta 2005
mennessä toimitettavien osavaltiohallinnon alasektoria (S.1312) ja
paikallishallinnon alasektoria (S.1313) koskevien tietojen toimittamisen
aloittamispäivästä.

Komissio on valmis tutkimaan tapauksittain mahdolliset poikkeuksia koskevat
pyynnöt, jotka perustuvat tarpeeseen testata raportointijärjestelmä ennen kuin
virallisia tietoja aletaan toimittaa.

– Lisätään mahdollisuus poikkeukseen (6 kuukautta) 30 päivään kesäkuuta 2005
mennessä toimitettavien julkisyhteisöt-sektoria (S.13) koskevien tietojen
toimittamisen aloittamispäivästä.

Tämä muutos on johdonmukainen seuraus edellä mainituista tarkistuksista.

– Lisätään muiden saamisten ja velkojen (F.7 ja AF.7) osalta mahdollisuus
poikkeukseen (6 kuukautta) 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä
toimitettavien julkisyhteisöt-sektoria (S.13) ja sen alasektoreita koskevien
tietojen toimittamisen aloittamispäivästä.

Neuvostossa käytyjen asiantuntijaryhmän keskustelujen aikana komissio sai tietää,
että jotkin jäsenvaltiot eivät mahdollisesti ole saaneet täysin mukautettua
raportointijärjestelmäänsä näiden erityisten kohtien osalta. Komissio hyväksyy nämä
uudet säännökset, sillä se on tietoinen joistakin suurista vaikeuksista näiden tietojen
keruussa, etenkin paikallisyksiköiden osalta.

4. PÄÄTELMÄT

Yhteinen kanta lisää joustavuutta asetuksessa esitettyihin vaatimuksiin, mutta se
keskittyy sellaisenaan yhä täysin komission ehdottaman asetuksen tavoitteisiin. Siinä
otetaan huomioon erityiset kansalliset tilanteet vaikuttamatta kielteisesti käyttäjien
tarpeisiin. Komissio suhtautuu avoimesti kaikkiin poikkeuksia koskeviin pyyntöihin
poikkeusten myöntämistä koskevien tavanomaisten sääntöjen mukaisesti, edellyttäen
että jäsenvaltiot pystyvät osoittamaan, että kansallisen tilastojärjestelmän
mukauttamisen täytäntöönpano on tosiasiallisesti alkanut. Näillä edellytyksillä ja
edellä esitetyn johdosta komissio antaa myönteisen lausunnon yksimielisesti
hyväksytystä neuvoston yhteisestä kannasta.


