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Muudatusettepanek 24
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriikide majanduse ning 
majandus- ja rahaliidu järelevalves peaks 
komisjonil olema oma osa ning eelkõige 
peaks ta andma nõukogule korrapäraselt 
aru liikmesriikide edusammudest 
majandus- ja rahaliidust tulenevate 
kohustuste täitmisel.

(2) Liikmesriikide ja liikmesriikide 
piirkondade majanduse ning majandus- ja 
rahaliidu järelevalves peaks komisjonil 
olema oma osa ning eelkõige peaks ta 
andma nõukogule korrapäraselt aru 
liikmesriikide ning eelarve- ja 
seadusandlikku pädevust omavate 
liikmesriikide piirkondade edusammudest 
majandus- ja rahaliidust tulenevate 
kohustuste täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon peaks liidu 
halduseesmärkidel ja eelkõige eelarvega 
seotud arvutusteks kasutama 
rahvamajanduse arvepidamise 
koondnäitajaid.

(4) Komisjon peaks liidu 
halduseesmärkidel ja eelkõige eelarvega 
seotud arvutusteks kasutama 
rahvamajanduse ja regionaalse
arvepidamise koondnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) ESA 95 satelliitarvepidamise ehk 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kehtestamiseks on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrusega 
nr 691/2011 (Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kohta) loodud Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kogumise, koostamise, edastamise ja 
hindamise ühine raamistik1.
________________
1 ELT L 192, 22.7.2011, lk 1.

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks tähelepanu pöörata komisjoni 20. 
augusti 2009. aasta teatisele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Seetõttu võib olla
vaja täiendavaid metodoloogilisi uuringuid 
ja andmeteste.

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks täielikult arvesse võtta komisjoni 
20. augusti 2009. aasta teatist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Vaja võib olla 
täiendavaid metodoloogilisi uuringuid ja 
andmeteste, kuid selleks, et SKP-käsitluse 
puuduste kõrvaldamiseks tuleb kiiresti 
meetmeid võtta, on olemas piisavalt 
tõendeid ning meetmeteks on olemas ka 
vajalikud vahendid. Komisjon peaks 2013. 
aasta juuliks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ajakohastatud 
teatise SKP täiendamise kohta ning 
lisama teatisele tegevuskava, mille 
keskmes on konkreetsed seadusandlikud 
ettepanekud, mis tuleb esitada 2014. aasta 
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juuliks.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks tähelepanu pöörata komisjoni 20. 
augusti 2009. aasta teatisele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Seetõttu võib olla 
vaja täiendavaid metodoloogilisi uuringuid 
ja andmeteste.

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks tähelepanu pöörata ka komisjoni 20. 
augusti 2009. aasta teatisele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Seetõttu võib olla 
vaja täiendavaid metodoloogilisi uuringuid 
ja andmeteste.

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks tähelepanu pöörata komisjoni 20. 
augusti 2009. aasta teatisele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Seetõttu võib olla 
vaja täiendavaid metodoloogilisi 
uuringuid ja andmeteste.

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks tähelepanu pöörata komisjoni 20. 
augusti 2009. aasta teatisele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Eelkõige avaliku 
sektori tootlikkuses toimuvatest 
muutustest parema ülevaate saamiseks 
tuleb teha täiendavad metodoloogilised 
uuringud ja andmetestid, liites 
keskkonnaarvepidamise rahvamajanduse 
arvepidamisega ning lisades neile 
sotsiaalarvepidamise.



PE480.612v01-00 6/23 AM\889739ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 30
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Uurida tuleks võimalust kasutada 
uusi automatiseeritud ja reaalajas 
toimuva kogumise meetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusele
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus
(NUTS), tuleb kõikides komisjonile 
edastatavates liikmesriikide statistilistes 
andmetes, mis on jaotatud 
territoriaalüksuste järgi, kasutada NUTSi 
jaotust. Seetõttu tuleks piirkondliku 
statistika võrreldavuse huvides määrata 
territoriaalüksused NUTSi alusel.

(12) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusele
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus
(NUTS), tuleb kõikides komisjonile 
edastatavates liikmesriikide statistilistes 
andmetes, mis on jaotatud 
territoriaalüksuste järgi, kasutada NUTSi 
jaotust. Seetõttu tuleks piirkondliku 
statistika võrreldavuse huvides määrata 
territoriaalüksused NUTSi alusel. NUTSi 
liigitust tuleb enne käesoleva määruse 
jõustumist ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ei ole kahtlust, et autonoomsete või 
piirkondlike omavalitsustega 
liikmesriikides on regionaalne 
arvepidamine ning piirkondlikul tasandil 
läbipaistvuse suurendamine olulisel 
kohal. Tulude ja kulude üksikasjaliku 
analüüsi abil tuleks tähelepanelikumalt 
uurida, millises ulatuses on Eurostatil 
võimalik NUTS II tasandil andmeid 
koguda.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Avaliku sektori arvepidamise 
läbipaistvuse tagamiseks ja 
suurendamiseks tuleks ELi-poolset 
järelevalvet tõhusamaks muuta, sest muu 
hulgas oleks tänu sellele võimalik ka 
võlakriisi jaoks uusi lahendusi välja 
töötada.

Or. it

Muudatusettepanek 34
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et uurida edasi küsimust, kuidas 
käsitleda kaudselt mõõdetavaid 
finantsvahendusteenuseid (FISIM) 
rahvamajanduse arvepidamises, on 
moodustatud rakkerühm. Võttes arvesse 
selle rakkerühma järeldusi, võib osutuda 
vajalikuks muuta FISIMi arvutamise ja 
jaotamise metoodikat, et saada 
usaldusväärsemaid tulemusi. Selleks tuleb 
enne 2012 aasta lõppu vastu võtta 
delegeeritud õigusakt.

(13) Et uurida edasi küsimust, kuidas 
käsitleda kaudselt mõõdetavaid 
finantsvahendusteenuseid (FISIM) 
rahvamajanduse ja regionaalses
arvepidamises, on moodustatud rakkerühm.
Võttes arvesse selle rakkerühma järeldusi, 
võib osutuda vajalikuks muuta FISIMi 
arvutamise ja jaotamise metoodikat, et 
saada usaldusväärsemaid tulemusi. Selleks 
tuleb enne 2012 aasta lõppu vastu võtta 
delegeeritud õigusakt.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et uurida edasi küsimust, kuidas 
käsitleda kaudselt mõõdetavaid 
finantsvahendusteenuseid (FISIM) 
rahvamajanduse arvepidamises, on 
moodustatud rakkerühm. Võttes arvesse 
selle rakkerühma järeldusi, võib osutuda 
vajalikuks muuta FISIMi arvutamise ja 
jaotamise metoodikat, et saada 
usaldusväärsemaid tulemusi. Selleks tuleb 
enne 2012 aasta lõppu vastu võtta 
delegeeritud õigusakt.

(13) Et uurida edasi küsimust, kuidas 
käsitleda kaudselt mõõdetavaid 
finantsvahendusteenuseid (FISIM) 
rahvamajanduse arvepidamises, on 
moodustatud rakkerühm. Võttes arvesse 
selle rakkerühma järeldusi, on vaja muuta 
FISIMi arvutamise ja jaotamise 
metoodikat, et saada usaldusväärsemaid 
tulemusi. Selleks tuleb enne 2012 aasta 
lõppu vastu võtta delegeeritud õigusakt, 
millega lisada metoodikasse 
korrigeerimismeetod, mille abil võtta 
arvesse kulusid, mis riski realiseerumisel 
tulevikus eeldatavasti tekivad.

Or. en

Selgitus

Praegu loovad finantseerimisasutused lisandväärtust muu hulgas sellega, kui nende valduses 
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on suuremat tulu toovat riskantset vara. See tulu loetakse lisandväärtuseks isegi sel juhul, kui 
tegelikult on tegemist kõigest kuludega, mis tulevikus riskide realiseerumisel eeldatavasti 
tekivad. Seetõttu on vaja korrigeerimismeetodit, mis põhineks REALISEERUVA riski 
eeldatavatel tulevastel kuludel ning näitaks seega TEGELIKKU panust SKPsse.

Muudatusettepanek 36
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Praegune reegel, mille kohaselt 
loetakse avaliku sektori ettevõtte 
eraettevõtteks, kui üle 50% ettevõtte 
kulust tekib käibest, võib põhjustada 
olukorra, kus valitsuste statistika ei ole 
täpne ega representatiivne. Ebaühtlase 
statistika, valitsussektori võlga ja 
võimalikku puudujääki puudutavates 
aruannetes suurte erinevuste ning 
andmetega manipuleerimise vältimiseks 
tuleks see lävend 100%ni tõsta.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kulutused teadus- ja arendustööle on 
oma laadilt investeeringud ja seetõttu 
tuleks need kirjendada kapitalimahutusena 
põhivarasse. Kui esialgu katsena 
väljatöötatud lisatabelite kasutamisel on 
saavutatud piisav kindlus, et need andmed 
on usaldusväärsed, tuleb delegeeritud 
õigusaktiga kindlaks määrata, milline on 
nende kapitalimahutusena põhivarasse 

(14) Teadus- ja arendustööle tehtavad 
kulutused, mida kasutatakse 
majanduslike hüvede hankimiseks või 
tootmiseks, on oma laadilt investeeringud 
ja seetõttu tuleks need kirjendada 
kapitalimahutusena põhivarasse. Kui 
esialgu katsena väljatöötatud lisatabelite 
kasutamisel on saavutatud piisav kindlus, 
et need andmed on usaldusväärsed, tuleb 
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kirjendatavate andmete vorming. delegeeritud õigusaktiga kindlaks määrata, 
milline on nende kapitalimahutusena 
põhivarasse kirjendatavate andmete 
vorming.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriikide kaitsekulude puhul 
ei ole tegemist klassikalises mõttes 
investeeringutega ning seetõttu ei tuleks 
neid kapitalimahutusena põhivarasse 
kirjendada, vaid tavaliste tegevuskulude 
hulka arvestada.

Or. de

Selgitus

Kaitsekulude täies mahus kirjendamine kapitalimahutusena põhivarasse ei ole mitte ainult 
eetiliselt äärmiselt küsitav, vaid see annaks liikmesriikidele ka põhjust SKP suurendamiseks 
suuri summasid avaliku sektori raha relvadesse investeerida. Praegust kaitsekulude määra 
arvestades tähendaks see seda, et SKP suureneks 0,1% (Ungari puhul) kuni 1% (Bulgaaria 
puhul). Selline käsitlus oleks vastuolus ELi rahumeelse arenguga.

Muudatusettepanek 39
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Täiendavaid uuringuid ja lisatööd on 
veel vaja eelkõige SKP täiendamise ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia küsimustes

(15) Eelkõige SKP täiendamise ja Euroopa 
2020. aasta strateegia küsimustes tuleb 
teha uuringuid ja tegutseda kiiresti, et
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eesmärgiga töötada välja põhjalikum 
heaolu ja edusammude mõõtmise 
metoodika, toetamaks aruka, kestliku ja 
kaasava majanduse arengut. Need uuringud 
ja lisatööd aitavad veelgi parandada 
andmete kättesaadavust, edastust ja 
kvaliteeti, täiendada metoodikaid ja niiviisi 
valmistuda tulevaseks arenguks.

töötada välja põhjalikum heaolu ja 
edusammude mõõtmise metoodika, 
toetamaks aruka, kestliku ja kaasava 
majanduse arengut, võttes täielikult 
arvesse keskkonna välismõju ja sotsiaalset 
ebavõrdsust ning tehes tööd nende 
probleemide lahendamiseks. Sellised
uuringud ja lisatööd aitavad veelgi 
parandada andmete kättesaadavust, 
edastust ja kvaliteeti, täiendada 
metoodikaid ja niiviisi valmistuda 
tulevaseks arenguks. Rahvamajanduse ja 
regionaalse arvepidamise andmed aitavad 
nende eesmärkide saavutamisele kaasa.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Täiendavaid uuringuid ja lisatööd on 
veel vaja eelkõige SKP täiendamise ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia küsimustes 
eesmärgiga töötada välja põhjalikum 
heaolu ja edusammude mõõtmise 
metoodika, toetamaks aruka, kestliku ja 
kaasava majanduse arengut. Need uuringud 
ja lisatööd aitavad veelgi parandada 
andmete kättesaadavust, edastust ja 
kvaliteeti, täiendada metoodikaid ja niiviisi 
valmistuda tulevaseks arenguks.

(15) Täiendavaid uuringuid ja lisatööd on 
veel vaja eelkõige SKP täiendamise ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia küsimustes 
eesmärgiga töötada välja põhjalikum 
heaolu ja edusammude mõõtmise 
metoodika, toetamaks aruka, kestliku ja 
kaasava majanduse arengut, võttes arvesse 
keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte. Need 
uuringud ja lisatööd aitavad veelgi 
parandada andmete kättesaadavust, 
edastust ja kvaliteeti, täiendada 
metoodikaid ja niiviisi valmistuda 
tulevaseks arenguks. Rahvamajanduse ja 
regionaalse arvepidamise andmed aitavad 
nende eesmärkide saavutamisele kaasa.

Or. en



PE480.612v01-00 12/23 AM\889739ET.doc

ET

Muudatusettepanek 41
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) A lisas sisalduv analüüsi ja 
poliitika raamistik peaks liikmesriikide 
majanduste vastastikuse sõltuvuse 
analüüsi puhul hõlmama ka piirkondade 
vastastikuse sõltuvuse analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) A lisas sisaldub: keskvalitsuse 
kulutuste territoriaalne jaotus, 
(rahavoomeetodi alusel saadud) andmed 
eelarve- ja seadusandlikku pädevust 
omavate NUTS I ja II tasandi piirkondade 
eelarve tasakaalustamatuse kohta ning 
piirkondlikud andmed avaliku sektori ja 
erasektori valduses oleva kapitali suhte 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna käesoleva määruse rakendamine 
võib nõuda liikmesriikide 
statistikasüsteemides põhjalikumaid 
kohandusi, võib komisjon lubada 
liikmesriikidele erandeid.

(17) Kuna käesoleva määruse rakendamine 
võib nõuda liikmesriikide 
statistikasüsteemides põhjalikumaid 
kohandusi, peaks komisjon 
liikmesriikidele, kel vajalikke vahendeid ei 
ole või kel tuleb kõrvaldada 
märkimisväärsed metodoloogilised 
puudused, vajalikud vahendid eraldama 
ja nõu andma. Komisjon võib lubada 
liikmesriikidele erandeid. Sellised erandid 
peaksid aga olema ajutised ja kuuluma 
korrapärasele läbivaatamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna käesoleva määruse rakendamine 
võib nõuda liikmesriikide 
statistikasüsteemides põhjalikumaid 
kohandusi, võib komisjon lubada 
liikmesriikidele erandeid.

(17) Kuna käesoleva määruse rakendamine 
võib nõuda liikmesriikide 
statistikasüsteemides põhjalikumaid 
kohandusi, võib komisjon lubada 
liikmesriikidele erandeid; erandeid 
kohaldatakse ainult selliste liikmesriikide 
suhtes, kel puuduvad kohanduste 
tegemiseks vajalikud eelarvevahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühiste standardite, määratluste, 
klassifikaatorite ja arvepidamiseeskirjade 
metoodika (A lisa), mida kasutatakse liidus 
vajalike võrreldavate kontode ja tabelite 
ning artiklis 3 nõutud tulemuste 
koostamiseks;

a) ühiste standardite, määratluste, 
klassifikaatorite ja arvepidamiseeskirjade 
metoodika (A lisa), mida kasutatakse liidus 
vajalike võrreldavate kontode ja tabelite 
ning artiklis 3 nõutud tulemuste 
koostamiseks; vajalike lisanõuete 
kehtestamiseks ja majandusanalüüsiks 
lisanäitajate kasutuselevõtmiseks teeb 
komisjon A lisasse muudatusi;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib artiklite 7, 8 ja 9 kohase 
delegeeritud õigusaktiga vastu võtta ESA 
2010 metoodika muudatused, mille 
eesmärk on selle sisuline selgitamine ja 
täiustamine, juhul kui muudatused ei 
muuda selle metoodika põhimõisteid, 
nende rakendamine ei eelda lisavahendeid 
ja need ei põhjusta omavahendite 
suurenemist.

2. Komisjon võib artiklite 7, 8 ja 9 kohase 
delegeeritud õigusaktiga vastu võtta ESA 
2010 metoodika muudatused, mille 
eesmärk on selle sisuline selgitamine ja 
täiustamine, juhul kui muudatused ei 
muuda selle metoodika põhimõisteid, 
nende rakendamine ei eelda lisavahendeid 
ja need ei põhjusta omavahendite 
suurenemist. Delegeeritud õigusaktide 
eelnõude koostamisel teeb komisjon 
tihedat koostööd Euroopa Keskpangaga.

Or. lt

Muudatusettepanek 47
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui on kahtlusi ESA 2010 
arvepidamiseeskirjade nõuetekohase 
rakendamise suhtes, nõuab asjaomane 
liikmesriik komisjonilt (Eurostatilt) 
selgitust. Komisjon (Eurostat) vaatab
küsimuse kiiresti läbi ja teatab asjaomasele 
liikmesriigile oma otsuse selgitatavas 
küsimuses.

3. Kui ESA 2010 arvepidamiseeskirjade 
nõuetekohase rakendamise suhtes puudub 
kindlus, nõuab asjaomane liikmesriik 
komisjonilt (Eurostatilt) selgitust.
Komisjon (Eurostat) vaatab taotluse
kiiresti läbi ja teatab asjaomasele 
liikmesriigile kiiresti oma otsuse 
selgitatavas küsimuses.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teostavad kaudselt 
mõõdetavate finantsvahendusteenuste
(FISIM) arvutused ja jaotuse oma 
rahvamajanduse arvepidamises vastavalt A 
lisas kirjeldatud metoodikale. Komisjon
võib enne 2012. aasta lõppu kehtestada
artiklite 7, 8 ja 9 kohase delegeeritud 
õigusaktiga FISIM-i arvutamise ja 
jaotamise metoodika.

4. Liikmesriigid teostavad kaudselt 
mõõdetavate finantsvahendusteenuste
(FISIM) arvutused ja jaotuse oma 
rahvamajanduse arvepidamises vastavalt A 
lisas kirjeldatud metoodikale. Komisjon
kehtestab enne 2012. aasta lõppu artiklite 
7, 8 ja 9 kohase delegeeritud õigusaktiga 
FISIM-i arvutamise ja jaotamise 
metoodika, mis hõlmab 
korrigeerimismeetodit, mille abil võtta 
arvesse kulusid, mis riski realiseerumisel 
tulevikus eeldatavasti tekivad.

Or. en

Selgitus

Praegu loovad finantseerimisasutused lisandväärtust muu hulgas sellega, kui nende valduses 
on suuremat tulu toovat riskantset vara. See tulu loetakse lisandväärtuseks isegi sel juhul, kui 
tegelikult on tegemist kõigest kuludega, mis tulevikus riskide realiseerumisel eeldatavasti 
tekivad. Seetõttu on vaja korrigeerimismeetodit, mis põhineks REALISEERUVA riski 
eeldatavatel tulevastel kuludel ning näitaks seega TEGELIKKU panust SKPsse.
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Muudatusettepanek 49
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teostavad kaudselt 
mõõdetavate finantsvahendusteenuste
(FISIM) arvutused ja jaotuse oma
rahvamajanduse arvepidamises vastavalt A 
lisas kirjeldatud metoodikale. Komisjon 
võib enne 2012. aasta lõppu kehtestada 
artiklite 7, 8 ja 9 kohase delegeeritud 
õigusaktiga FISIM-i arvutamise ja 
jaotamise metoodika.

4. Liikmesriigid teostavad kaudselt 
mõõdetavate finantsvahendusteenuste
(FISIM) arvutused ja jaotuse 
rahvamajanduse ja regionaalse
arvepidamises vastavalt A lisas kirjeldatud 
metoodikale. Komisjon võib enne 2012. 
aasta lõppu kehtestada artiklite 7, 8 ja 9 
kohase delegeeritud õigusaktiga FISIM-i 
arvutamise ja jaotamise metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid kirjendavad oma teadus-
ja arendustegevuse kulutused 
kapitalimahutusena põhivarasse. Komisjon 
võib artiklite 7, 8 ja 9 kohaselt vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, tagamaks 
kapitalimahutusena põhivarasse 
kirjendatavate andmete usaldusväärsust.
Sellistes delegeeritud aktides näidatakse ka 
nende andmete vorming.

5. Teadus- ja arendustööle tehtavad
kulutused, mida kasutatakse majanduslike 
hüvede hankimiseks või tootmiseks, 
kirjendatakse kapitalimahutusena 
põhivarasse. Komisjon võib artiklite 7, 8 ja 
9 kohaselt vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, tagamaks kapitalimahutusena 
põhivarasse kirjendatavate andmete 
usaldusväärsust. Sellistes delegeeritud 
aktides näidatakse ka nende andmete 
vorming.

Or. de
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Muudatusettepanek 51
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriikide kaitsekulud 
arvestatakse tavaliste tegevuskulude 
hulka.

Or. de

Selgitus

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Muudatusettepanek 52
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidele, kel vajalikke vahendeid 
ei ole või kel tuleb kõrvaldada 
märkimisväärsed metodoloogilised 
puudused, peaks komisjon käesoleva 
määruse järgimise tagamiseks vajaduse 
korral vajalikud vahendid eraldama ja 
nõu andma.

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon lubab lõikes 1 osutatud 
ajutist erandit üksnes juhul, kui vahendid 
on selgelt ebapiisavad või kui esinevad 
suured metodoloogilised probleemid. 
Erandit lubatakse üksnes ajavahemikuks, 
mis on piisav selleks, et liikmesriik saaks 
oma vahenditega või metoodikaga seotud 
probleemid lahendada. Komisjon eraldab 
liikmesriikide abistamiseks vahendeid ja 
annab nõu. Komisjon ei luba erandit 
juhul, kui selle tagajärjel muutuksid 
koondandmed liiga ebatäpseks. 
Liikmesriigi SKP osa liidu või euroala 
SKPs ei anna õigust erandi lubamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Edward Scicluna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Delegeeritud õigusakte ei kasutata 
statistilise teabe jaoks, mida kogutakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
või makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluste 
rakendamisega seoses.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Elena Băsescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega veel kahe kuu 
võrra.

Or. ro

Muudatusettepanek 56
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 1 – punkt 1.18 – alapunkt b − alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) valitsemissektori roll ja 
finantspositsioon;

2) valitsemissektori roll ja 
finantspositsioon liikmesriikide ja 
piirkondade (kuni NUTS II tasandini) 
tulude, kulude ja võla analüüsimiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 57
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 1 – punkt 1.18 – alapunkt b − alapunkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) keskvalitsuse kulude territoriaalne 
jaotus;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 1 – punkt 1.18 – alapunkt b − alapunkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) piirkondlikud andmed avaliku sektori 
ja erasektori kapitaliosaluse suhte kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 1 – punkt 1.18 – alapunkt d − alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) ELi riikide majanduste vastastikuse 
sõltuvuse analüüs;

2) ELi riikide majanduste vastastikuse 
sõltuvuse analüüs, mille puhul võetakse 
arvesse liikmesriike ja nende piirkondi, 
eelkõige juhul, kui piirkondadel on 
seadusandlik ja eelarvepädevus;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 1 – punkt 1.18 – alapunkt d − alapunkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) (rahavoomeetodi alusel saadud) 
andmed eelarve- ja seadusandlikku 
pädevust omavate NUTS I ja II tasandi 
piirkondade eelarve tasakaalustamatuse 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 13 – punkt 13.04 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Regionaalne arvepidamine koosneb 
samadest kontodest kui rahvamajanduse 
arvepidamine ning toob esile piirkondlikud 
majandusstruktuurid, arengud ja 
erinevused. Tulenevalt kontseptuaalsetest 
ja mõõtmisalastest raskustest on 
regionaalse arvepidamise ulatus ja 
detailsus piiratum kui rahvamajanduse 
arvepidamise puhul.

Regionaalne arvepidamine koosneb 
samadest kontodest kui rahvamajanduse 
arvepidamine ning toob esile piirkondlikud 
majandusstruktuurid, arengud ja 
erinevused. Tulenevalt kontseptuaalsetest 
ja mõõtmisalastest raskustest on 
regionaalse arvepidamise ulatus ja 
detailsus piiratum kui rahvamajanduse 
arvepidamise puhul. Et suur hulk avaliku 
sektori kulutustest tehakse piirkondlikul 
tasandil, tuleb avaliku sektori raha 
kulutamisel läbipaistvuse suurendamiseks 
(kuni NUTS II tasandini) piirkondade 
kulutuste kohta kõikehõlmavad andmed 
esitada.

Or. it

Muudatusettepanek 62
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa A – peatükk 13 – punkt 13.08

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Regionaalne arvepidamine koostatakse otse 
kogutud piirkondlike andmete ning 
eeldustel põhinevate piirkondliku jaotusega 
riiklike andmete põhjal. Mida täielikumad 
on otse kogutud andmed, seda väiksem on 
eelduste roll. Piisavalt täielike, ajakohaste 
ja usaldusväärsete piirkondlike andmete 
puudumise tõttu on vaja kasutada 
regionaalse arvepidamise koostamiseks ka 
eeldusi. See tähendab, et mõned 
piirkondadevahelised erinevused ei pruugi 
regionaalses arvepidamises kajastuda.

Regionaalne arvepidamine koostatakse otse 
kogutud piirkondlike andmete ning
erandjuhtudel eeldustel põhinevate 
piirkondliku jaotusega riiklike andmete 
põhjal. Mida täielikumad on otse kogutud 
andmed, seda väiksem on eelduste roll.
Piisavalt täielike, ajakohaste ja 
usaldusväärsete piirkondlike andmete 
puudumise tõttu on vaja kasutada 
regionaalse arvepidamise koostamiseks ka 
eeldusi. See tähendab, et mõned 
piirkondadevahelised erinevused ei pruugi 
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regionaalses arvepidamises kajastuda.

Or. it

Muudatusettepanek 63
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa B – tabel 1 – read 2, 801, 27 ja 28

Komisjoni ettepanek

2 Valitsemissektori peamised koondnäitajad – aastased 3/9 Alates 
1995. aastast

801 Mittefinantskontod sektorite kaupa – kvartaalsed 85 päeva

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

27 Valitsemissektori rahastamiskontode andmed – kvartaalsed 85 päeva

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

28 Valitsemissektori võlg – kvartaalne 3

Alates 
2000. aasta 
esimesest 
kvartalist

Muudatusettepanek

2 Valitsemissektori peamised koondnäitajad – aastased

3/9 või vähemalt 
euroalasse kuuluvate 

liikmesriikide puhul 85 
päeva ja alates 2017. 

aastast 82 päeva.

Alates 
1995. aastast

801 Mittefinantskontod sektorite kaupa – kvartaalsed

85 päeva ja vähemalt 
euroalasse kuuluvate 
liikmesriikide puhul 

alates 2017. aastast 82 
päeva.

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

27 Valitsemissektori rahastamiskontode andmed – kvartaalsed

85 päeva ja vähemalt 
euroalasse kuuluvate 
liikmesriikide puhul 

alates 2017. aastast 82 
päeva.

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

28 Valitsemissektori võlg – kvartaalne

3 või vähemalt euroala 
liikmesriikide jaoks 85 
päeva ja alates 2017. 

aastast 82 päeva.

Alates 
2000. aasta 
esimesest 
kvartalist
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Or. en

Selgitus

Euroopa Keskpank nõuab keskpanga nõukogu koosolekute tarbeks teabe saamiseks lühemat 
tähtaega. Kuid selliste andmete kogumise tähtaja lühendamine võib kahjustada teabe 
kvaliteeti ja seda eelkõige juhul, kui statistika esitataks muidu koondandmetena. Aluseks 
olevate andmete esitamine tekitaks ka suuri lisakulusid. Kuna EKP vajab ainult euroalasse 
kuuluvaid riike puudutavat teavet, peaks aruannete esitamise tähtajad teistele liikmesriikidele 
samaks jääma. Tähtaegade muutmist võib kaaluda, kui on võimalik paremini hinnata, millised 
on aruannete varasemate tähtaegade eelised, kui samas väheneb usaldusväärsus ja määrusest 
kinnipidamine tekitab suuremaid kulusid.


