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Tarkistus 24
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komission olisi osallistuttava 
jäsenvaltioiden kansantalouksien ja EMUn 
seurantaan, ja sen olisi erityisesti 
tiedotettava neuvostolle säännöllisesti 
jäsenvaltioiden edistymisestä EMUn 
yhteydessä asetettujen jäsenvaltioiden 
velvollisuuksien täyttämisessä.

(2) Komission olisi osallistuttava 
jäsenvaltioiden kansantalouksien ja
aluetalouksien sekä EMUn seurantaan, ja 
sen olisi erityisesti tiedotettava neuvostolle 
säännöllisesti jäsenvaltioiden ja 
jäsenvaltioiden niiden alueiden, joilla on 
verotus- ja lainsäädäntövaltaa,
edistymisestä EMUn yhteydessä 
asetettujen jäsenvaltioiden velvollisuuksien 
täyttämisessä.

Or. en

Tarkistus 25
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission olisi käytettävä 
kansantalouden tilinpidon kokonaissuureita 
unionin hallinnollisissa laskelmissa ja 
erityisesti talousarviolaskelmissa.

(4) Komission olisi käytettävä 
kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon
kokonaissuureita unionin hallinnollisissa 
laskelmissa ja erityisesti 
talousarviolaskelmissa.

Or. en

Tarkistus 26
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Euroopan ympäristötilinpidosta 
6 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 691/20111

vahvistettiin yhteiset puitteet Euroopan 
ympäristötilinpidon tietojen keruuta,
laadintaa, toimittamista ja arviointia 
varten ympäristötilien perustamiseksi 
EKT-95:n satelliittitileiksi.
________________
1EUVL L 192, 22.7.2011, s. 1.

Or. ro

Tarkistus 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi
kiinnitettävä huomiota komission 
20 päivänä elokuuta 2009 antamaan "BKT 
ja muut indikaattorit – Edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa"
-tiedonantoon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Siksi voidaan tarvita uusia 
menetelmätutkimuksia ja tietojen 
testauksia.

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi
otettava täysin huomioon komission 
20 päivänä elokuuta 2009 antama "BKT ja 
muut indikaattorit – Edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa"
-tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Uusia menetelmätutkimuksia 
ja tietojen testauksia voidaan tarvita, 
vaikka on riittävästi näyttöä siitä, että 
BKT-konseptin puutteet on korjattava 
nopeasti, ja tähän tarkoitukseen on 
olemassa välineet. Komission olisi 
esitettävä heinäkuuhun 2013 mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
päivitetty tiedonanto BKT:sta ja muista 
indikaattoreista sekä 
toimintasuunnitelma, jossa keskitytään 
heinäkuuhun 2014 mennessä tehtäviin 
konkreettisiin lainsäädäntöehdotuksiin.
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Or. en

Tarkistus 28
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi 
kiinnitettävä huomiota komission 
20 päivänä elokuuta 2009 antamaan "BKT 
ja muut indikaattorit – Edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa" 
-tiedonantoon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Siksi voidaan tarvita uusia 
menetelmätutkimuksia ja tietojen 
testauksia.

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi 
kiinnitettävä myös huomiota komission 
20 päivänä elokuuta 2009 antamaan "BKT 
ja muut indikaattorit – Edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa" 
-tiedonantoon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Siksi voidaan tarvita uusia 
menetelmätutkimuksia ja tietojen 
testauksia.

Or. ro

Tarkistus 29
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi 
kiinnitettävä huomiota komission 
20 päivänä elokuuta 2009 antamaan "BKT 
ja muut indikaattorit – Edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa"
-tiedonantoon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Siksi voidaan tarvita uusia 
menetelmätutkimuksia ja tietojen 
testauksia.

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi 
kiinnitettävä huomiota komission 
20 päivänä elokuuta 2009 antamaan "BKT 
ja muut indikaattorit – Edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa"
-tiedonantoon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Uusia menetelmätutkimuksia 
ja tietojen testauksia tarvitaan etenkin sen 
tähden, että otettaisiin paremmin 
huomioon julkisen sektorin tuottavuuteen 
liittyvät muutokset, joiden mukaisesti 
ympäristötilinpito sisällytetään 
taloustilinpitoon ja näitä laajennetaan 
lisäämällä niihin sosiaalinäkökohtia 
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koskeva tilinpito.

Or. en

Tarkistus 30
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Olisi hyödynnettävä uusia, 
automatisoituja ja tosiaikaisia 
keruumenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 31
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisesti 
kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle 
toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu 
alueellisten yksiköiden mukaan, on
käytettävä NUTS-luokitusta. Jotta 
laadittaisiin vertailukelpoisia aluetilastoja, 
alueelliset yksiköt olisi näin ollen 
määriteltävä NUTS-luokituksen 
mukaisesti.

(12) Yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisesti 
kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle 
toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu 
alueellisten yksiköiden mukaan, on
käytettävä NUTS-luokitusta. Jotta 
laadittaisiin vertailukelpoisia aluetilastoja, 
alueelliset yksiköt olisi näin ollen 
määriteltävä NUTS-luokituksen 
mukaisesti. NUTS-luokitusta on 
päivitettävä ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa.

Or. en
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Tarkistus 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Aluetilinpito on tärkeää 
jäsenvaltioissa, joilla on autonomisia tai 
aluehallituksia. On myös lisättävä 
avoimuutta aluetasolla. Yksityiskohtaisen 
kustannus-hyötyanalyysin avulla olisi 
tutkittava lähemmin, kannattaako 
Eurostatin kerätä tietoja NUTS-tasolla 2.

Or. en

Tarkistus 33
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n olisi tehostettava seurantaa, 
jotta varmistettaisiin julkishallinnon 
tilinpidon avoimuus ja lujitettaisiin sitä ja 
erityisesti jotta velkakriisin ratkaisuun 
voitaisiin kehittää uusia välineitä.

Or. it

Tarkistus 34
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) On perustettu työryhmä, jonka 
tehtävänä on tarkastella lähemmin 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
käsittelyä kansantalouden tilinpidossa.
Työryhmän havainnot huomioon ottaen voi 
olla tarpeen muuttaa välillisten 
rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmää antamalla 
delegoitu säädös ennen vuoden 2012 
loppua, jotta saadaan luotettavampia 
tuloksia.

(13) On perustettu työryhmä, jonka 
tehtävänä on tarkastella lähemmin 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
käsittelyä kansantalouden tilinpidossa ja 
aluetilinpidossa. Työryhmän havainnot 
huomioon ottaen voi olla tarpeen muuttaa 
välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmää antamalla 
delegoitu säädös ennen vuoden 2012 
loppua, jotta saadaan luotettavampia 
tuloksia.

Or. en

Tarkistus 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On perustettu työryhmä, jonka 
tehtävänä on tarkastella lähemmin 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
käsittelyä kansantalouden tilinpidossa.
Työryhmän havainnot huomioon ottaen voi 
olla tarpeen muuttaa välillisten 
rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmää antamalla 
delegoitu säädös ennen vuoden 2012 
loppua, jotta saadaan luotettavampia 
tuloksia.

(13) On perustettu työryhmä, jonka 
tehtävänä on tarkastella lähemmin 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
käsittelyä kansantalouden tilinpidossa.
Työryhmän havainnot huomioon ottaen on
tarpeen muuttaa välillisten 
rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmää siten, että siihen 
sisällytetään riskipainotettu menetelmä, 
jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 
toteutuneiden riskien tulevaisuudessa 
odotettavissa olevat kustannukset,
antamalla delegoitu säädös ennen vuoden 
2012 loppua, jotta saadaan luotettavampia 
tuloksia.

Or. en
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Perustelu

Tällä hetkellä rahoituslaitosten katsotaan tuottavan lisäarvoa, kun niillä on hallussaan 
korkeampituottoisia riskipitoisia omaisuuseriä. Näitä tuloja pidetään lisäarvona silloinkin, 
kun on kyse tulevaisuudessa odotettavissa olevista riskien kustannuksista. Riskimukautus on 
tehtävä TOTEUTUNEIDEN riskien tulevaisuudessa odotettavissa olevien kustannusten 
perusteella, jotta osoitettaisiin TODELLINEN osuus BKT:sta.

Tarkistus 36
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tämänhetkinen sääntö, jonka 
mukaan julkisen sektorin yritykset ovat 
"yksityisomistuksessa", jos 50 prosenttia 
niiden kustannuksista katetaan 
myynnillä, saattaa johtaa jäsenvaltioiden 
tilastojen epätarkkuuteen ja 
epäedustavuuteen. Kynnysarvo pitäisikin 
nostaa 100 prosenttiin: näin tilastotiedot 
pysyisivät tasapainoisina, valtion velkaa 
tai alijäämää koskevat tiedot eivät 
vaihtelisi suuresti eikä tietoja voitaisi 
manipuloida.

Or. en

Tarkistus 37
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tutkimus- ja kehittämismenot ovat 
luonteeltaan investointeja, ja ne olisi sen 
vuoksi kirjattava kiinteän pääoman 
muodostuksena. Kiinteän pääoman 
muodostuksena kirjattavien tietojen muoto 

(14) Taloudellisten hyödykkeiden 
hankkimiseen tai valmistamiseen käytetyt
tutkimus- ja kehittämismenot ovat 
luonteeltaan investointeja, ja ne olisi sen 
vuoksi kirjattava kiinteän pääoman 
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on kuitenkin määritettävä antamalla 
delegoitu säädös, kun tietojen 
luotettavuudesta on saatu riittävä varmuus, 
joka perustuu kehitettävien lisätaulukoiden 
avulla tehtyyn testaukseen.

muodostuksena. Kiinteän pääoman 
muodostuksena kirjattavien tietojen muoto 
on kuitenkin määritettävä antamalla 
delegoitu säädös, kun tietojen 
luotettavuudesta on saatu riittävä varmuus, 
joka perustuu kehitettävien lisätaulukoiden 
avulla tehtyyn testaukseen.

Or. de

Tarkistus 38
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden varustelumenot 
eivät ole luonteeltaan investointeja 
perinteisessä mielessä eikä niitä siksi saisi 
kirjata kiinteän pääoman muodostuksena, 
vaan ne olisi kirjattava edelleen 
tavanomaisina toimintamenoina.

Or. de

Perustelu

Varustelumenojen kirjaaminen kokonaisuudessaan kiinteän pääoman muodostuksena ei ole 
pelkästään eettisesti epäilyttävää: se saattaisi olla myös tilastollinen kannustin investoida 
valtavasti julkisia varoja asevarusteluun BKT:n kasvattamiseksi. Varustelumenojen 
nykytasolla tämä muutos tarkoittaisi, että BKT nousisi (Unkarissa) 0,1 prosentista 
(Bulgariassa) 1 prosenttiin. Tämä olisi EU:n rauhanomaisen kehityksen vastaista.

Tarkistus 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Selvityksiä ja kehitystyötä on
jatkettava, etenkin BKT:een ja muihin 
indikaattoreihin sekä Eurooppa 2020
-strategiaan liittyvien kysymysten osalta, ja 
tuolloin on pyrittävä kehittämään 
kattavampi lähestymistapa hyvinvoinnin ja 
edistyksen mittaamista varten, jotta 
voidaan tukea älykkään, kestävän ja 
osallistavan talouden edistämistä. 
Selvitysten ja kehitystyön avulla on 
mahdollista parantaa tietojen saatavuutta, 
siirtoa ja laatua sekä menetelmiä ja 
valmistautua siten tulevaan kehitykseen.

(15) Selvityksiä on tehtävä ja on 
toimittava nopeasti, etenkin BKT:een ja 
muihin indikaattoreihin sekä Eurooppa 
2020 -strategiaan liittyvien kysymysten 
osalta, ja tuolloin on pyrittävä kehittämään 
kattavampi lähestymistapa hyvinvoinnin ja 
edistyksen mittaamista varten, jotta 
voidaan tukea älykkään, kestävän ja 
osallistavan talouden edistämistä, ottaen 
täysin huomioon ulkoiset 
ympäristövaikutukset ja sosiaalinen 
eriarvoisuus ja pyrkien ratkaisemaan ne.
Tällaisten selvitysten ja kehitystyön avulla 
on mahdollista parantaa tietojen 
saatavuutta, siirtoa ja laatua sekä 
menetelmiä ja valmistautua siten tulevaan 
kehitykseen. Kansantalouden tilinpitoa ja 
aluetilinpitoa koskevat tiedot olisi nähtävä 
yhtenä kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvänä tekijänä.

Or. en

Tarkistus 40
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Selvityksiä ja kehitystyötä on
jatkettava, etenkin BKT:een ja muihin 
indikaattoreihin sekä Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyvien kysymysten osalta, ja 
tuolloin on pyrittävä kehittämään 
kattavampi lähestymistapa hyvinvoinnin ja 
edistyksen mittaamista varten, jotta 
voidaan tukea älykkään, kestävän ja 
osallistavan talouden edistämistä.
Selvitysten ja kehitystyön avulla on 
mahdollista parantaa tietojen saatavuutta, 
siirtoa ja laatua sekä menetelmiä ja 

(15) Selvityksiä ja kehitystyötä on
jatkettava, etenkin BKT:een ja muihin 
indikaattoreihin sekä Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyvien kysymysten osalta, ja 
tuolloin on pyrittävä kehittämään 
kattavampi lähestymistapa hyvinvoinnin ja 
edistyksen mittaamista varten, jotta 
voidaan tukea älykkään, kestävän ja 
osallistavan talouden edistämistä
ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Selvitysten 
ja kehitystyön avulla on mahdollista 
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valmistautua siten tulevaan kehitykseen. parantaa tietojen saatavuutta, siirtoa ja 
laatua sekä menetelmiä ja valmistautua 
siten tulevaan kehitykseen.
Kansantalouden tilinpitoa ja 
aluetilinpitoa koskevat tiedot olisi nähtävä 
yhtenä kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvänä tekijänä.

Or. en

Tarkistus 41
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Liitteessä A olevassa analyysi- ja 
politiikkakehikossa alueiden keskinäiset 
riippuvuudet sisällytetään jäsenvaltioiden 
kansantalouksien keskinäisiä 
riippuvuuksia koskevaan analyysiin.

Or. en

Tarkistus 42
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Liitteeseen A sisältyy 
keskushallinnon menojen 
alueellistaminen, tiedot alueiden julkisen 
talouden epätasapainosta 
(rahavirtamenetelmää hyödyntäen) niillä 
NUTS-tasojen 1 ja 2 alueilla, joilla on 
verotus- ja lainsäädäntövaltaa, sekä 
alueelliset tiedot julkisen ja yksityisen 
osakepääoman suhteesta.
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Or. en

Tarkistus 43
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpano 
saattaa vaatia huomattavia mukautuksia 
kansallisiin tilastojärjestelmiin, ja sen 
vuoksi komissio voi myöntää 
jäsenvaltioille poikkeuksia.

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpano 
saattaa vaatia huomattavia mukautuksia 
kansallisiin tilastojärjestelmiin, joten 
komission olisi tarjottava tarvittavat 
voimavarat ja asiantuntemus 
avustaakseen niitä jäsenvaltioita, joiden 
voimavarat eivät riitä tai joiden 
menetelmissä on huomattavia esteitä. 
Komissio voi myöntää jäsenvaltioille 
poikkeuksia. Tällaisten poikkeusten olisi 
kuitenkin oltava tilapäisiä ja niitä olisi 
arvioitava säännöllisesti uudelleen.

Or. en

Tarkistus 44
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpano 
saattaa vaatia huomattavia mukautuksia 
kansallisiin tilastojärjestelmiin, ja sen 
vuoksi komissio voi myöntää 
jäsenvaltioille poikkeuksia.

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpano 
saattaa vaatia huomattavia mukautuksia 
kansallisiin tilastojärjestelmiin, ja sen 
vuoksi komissio voi myöntää 
jäsenvaltioille poikkeuksia; näitä 
poikkeuksia sovelletaan vain 
jäsenvaltioihin, jotka eivät pysty 
rahoittamaan mukautuksia 
talousarviostaan.

Or. en
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Tarkistus 45
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menetelmä (liite A), joka koskee yhteisiä 
standardeja, määritelmiä, luokituksia ja 
tilinpitosääntöjä ja jota on käytettävä tilien 
ja taulukoiden laatimiseen vertailukelpoisin 
perustein Euroopan unionin tarpeisiin ja 
3 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisten tulosten laatimiseen;

a) menetelmä (liite A), joka koskee yhteisiä 
standardeja, määritelmiä, luokituksia ja 
tilinpitosääntöjä ja jota on käytettävä tilien 
ja taulukoiden laatimiseen vertailukelpoisin 
perustein Euroopan unionin tarpeisiin ja 
3 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisten tulosten laatimiseen; komissio 
muuttaa liitettä A ottaakseen huomioon 
taloudellisen analyysin kannalta 
tarpeelliset lisävaatimukset ja tekijät;

Or. en

Tarkistus 46
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä EKT 2010:n 
menetelmää koskevat muutokset, jotka on 
tarkoitettu sen sisällön täsmentämiseen ja 
parantamiseen, antamalla delegoituja 
säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti sillä 
edellytyksellä, ettei niillä muuteta 
peruskäsitteitä, ettei niiden täytäntöönpano 
edellytä lisävaroja ja ettei niiden 
soveltaminen aiheuta omien varojen 
kasvua.

2. Komissio voi hyväksyä EKT 2010:n 
menetelmää koskevat muutokset, jotka on 
tarkoitettu sen sisällön täsmentämiseen ja 
parantamiseen, antamalla delegoituja 
säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti sillä 
edellytyksellä, ettei niillä muuteta 
peruskäsitteitä, ettei niiden täytäntöönpano 
edellytä lisävaroja ja ettei niiden 
soveltaminen aiheuta omien varojen 
kasvua. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
Euroopan keskuspankin kanssa 
valmistellessaan delegoituja säädöksiä 
koskevia ehdotuksia.

Or. lt
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Tarkistus 47
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos EKT 2010:n tilinpitosääntöjen 
asianmukaisesta soveltamisesta on 
epäselvyyttä, asianomaisen jäsenvaltion on 
pyydettävä selvitys komissiolta 
(Eurostatilta). Komissio (Eurostat) tutkii 
asian viipymättä ja ilmoittaa pyydettyä 
selvitystä koskevasta päätöksestään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle.

3. Jos EKT 2010:n tilinpitosääntöjen 
asianmukaisesta soveltamisesta on 
epävarmuutta, asianomaisen jäsenvaltion 
on pyydettävä selvitys komissiolta 
(Eurostatilta). Komissio (Eurostat) tutkii 
pyynnön viipymättä ja ilmoittaa pyydettyä 
selvitystä koskevasta päätöksestään 
ripeästi asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Or. ro

Tarkistus 48
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
laskenta ja kohdentaminen kansantalouden 
tilinpidossa liitteessä A selostetun 
menetelmän mukaisesti. Komissio voi
ennen vuoden 2012 loppua säätää
välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmästä antamalla 
delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
laskenta ja kohdentaminen kansantalouden 
tilinpidossa liitteessä A selostetun 
menetelmän mukaisesti. Komissio säätää
ennen vuoden 2012 loppua välillisten 
rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmästä, johon 
sisällytetään riskipainotettu menetelmä, 
jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 
toteutuneiden riskien tulevaisuudessa 
odotettavissa olevat kustannukset,
antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja
9 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tällä hetkellä rahoituslaitosten katsotaan tuottavan lisäarvoa, kun niillä on hallussaan 
korkeampituottoisia riskipitoisia omaisuuseriä. Näitä tuloja pidetään lisäarvona silloinkin, 
kun on kyse tulevaisuudessa odotettavissa olevista riskien kustannuksista. Riskimukautus on 
tehtävä TOTEUTUNEIDEN riskien tulevaisuudessa odotettavissa olevien kustannusten 
perusteella, jotta osoitettaisiin TODELLINEN osuus BKT:sta.

Tarkistus 49
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
laskenta ja kohdentaminen kansantalouden 
tilinpidossa liitteessä A selostetun 
menetelmän mukaisesti. Komissio voi 
ennen vuoden 2012 loppua säätää 
välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja 
kohdentamismenetelmästä antamalla 
delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) 
laskenta ja kohdentaminen kansantalouden 
tilinpidossa ja aluetilinpidossa liitteessä A 
selostetun menetelmän mukaisesti.
Komissio voi ennen vuoden 2012 loppua 
säätää välillisten rahoituspalvelujen 
laskenta- ja kohdentamismenetelmästä 
antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 
9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 50
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on kirjattava tutkimus-
ja kehittämismenot kiinteän pääoman 
muodostuksena. Komissio voi 7, 8 ja 
9 artiklan mukaisesti antaa delegoituja 
säädöksiä kiinteän pääoman 
muodostuksena kirjattavien tietojen 
luotettavuuden varmistamiseksi. Näissä 

5. Jäsenvaltioiden on kirjattava
taloudellisten hyödykkeiden 
hankkimiseen tai valmistamiseen käytetyt
tutkimus- ja kehittämismenot kiinteän 
pääoman muodostuksena. Komissio voi 
7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti antaa 
delegoituja säädöksiä kiinteän pääoman 
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delegoiduissa säädöksissä on määritettävä 
kyseisten tietojen muoto.

muodostuksena kirjattavien tietojen 
luotettavuuden varmistamiseksi. Näissä 
delegoiduissa säädöksissä on määritettävä 
kyseisten tietojen muoto.

Or. de

Tarkistus 51
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden varustelumenot 
kirjataan tavanomaisina 
toimintamenoina.

Or. de

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 52
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa ja tämän asetuksen 
noudattamisen varmistamiseksi komission 
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olisi tarjottava tarvittavat voimavarat ja 
asiantuntemus avustaakseen niitä 
jäsenvaltioita, joiden voimavarat eivät 
riitä tai joiden menetelmissä on 
huomattavia esteitä.

Or. en

Tarkistus 53
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio myöntää 1 kohdassa 
tarkoitetun tilapäisen poikkeuksen vain, 
jos voimavarat ovat selvästi riittämättömät 
tai menetelmissä on huomattavia esteitä. 
Poikkeus myönnetään ainoastaan niin 
pitkäksi aikaa kuin jäsenvaltiot tarvitsevat 
ratkaistakseen voimavaroihin tai 
menetelmiin liittyvät esteet. Komissio 
tarjoaa tarvittavat voimavarat ja 
asiantuntemuksen jäsenvaltioita 
avustaakseen. Komissio ei myönnä 
poikkeusta, jos se heikentäisi 
suhteettomasti aggregaattitietojen 
tarkkuutta. Jäsenvaltion BKT:n osuus 
unionissa tai euroalueella ei ole peruste 
poikkeuksen myöntämiselle.

Or. en

Tarkistus 54
Edward Scicluna

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Delegoituja säädöksiä ei käytetä, kun 
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on kyse tilastotiedoista, joita saadaan 
pantaessa täytäntöön liiallista alijäämää 
koskevaa menettelyä tai makrotalouden 
epätasapainoa koskevia menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 55
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään vielä
kahdella kuukaudella.

Or. ro

Tarkistus 56
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
LIITE A – LUKU 1 – 1.18 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) julkisyhteisöjen rooli ja rahoitusasema; (2) julkisyhteisöjen rooli ja rahoitusasema
tulojen, menojen ja velkaantuneisuuden 
analysoimiseksi kansallisella ja 
alueellisella tasolla NUTS-tasolle 2 asti;

Or. it

Tarkistus 57
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
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LIITE A – LUKU 1 – 1.18 kohta – b alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) keskushallinnon menojen 
alueellistaminen;

Or. en

Tarkistus 58
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
LIITE A – LUKU 1 – 1.18 kohta – b alakohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) alueelliset tiedot julkisen ja 
yksityisen osakepääoman suhteesta;

Or. en

Tarkistus 59
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
LIITE A – LUKU 1 – 1.18 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) EU:n kansantalouksien keskinäisten 
riippuvuuksien analysointi;

(2) EU:n kansantalouksien keskinäisten 
riippuvuuksien analysointi ottaen 
huomioon jäsenvaltiot ja niiden alueet, 
etenkin alueet, joilla on verotus- ja 
lainsäädäntövaltaa;

Or. en

Tarkistus 60
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
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LIITE A – LUKU 1 – 1.18 kohta – d alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tiedot alueiden julkisen talouden 
epätasapainosta (rahavirtamenetelmää 
hyödyntäen) niillä NUTS-tasojen 1 ja 
2 alueilla, joilla on verotus- ja 
lainsäädäntövaltaa.

Or. en

Tarkistus 61
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
LIITE A – LUKU 13 – 13.04 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aluetilinpito on tilirakenteeltaan 
samanlainen kuin kansantalouden tilinpito. 
Alueiden talouskehitys, taloudelliset 
rakenteet sekä erot käyvät ilmi 
aluetilinpidosta. Käsitteisiin ja 
mittaamiseen kytkeytyvien ongelmien 
vuoksi aluetilinpidon tilit eivät ole yhtä 
laajat ja yksityiskohtaiset kuin 
kansantalouden tilinpidon tilit.

Aluetilinpito on tilirakenteeltaan 
samanlainen kuin kansantalouden tilinpito. 
Alueiden talouskehitys, taloudelliset 
rakenteet sekä erot käyvät ilmi 
aluetilinpidosta. Käsitteisiin ja 
mittaamiseen kytkeytyvien ongelmien 
vuoksi aluetilinpidon tilit eivät ole yhtä 
laajat ja yksityiskohtaiset kuin 
kansantalouden tilinpidon tilit. Ottaen 
huomioon aluetason julkisten menojen 
suuruuden alueiden menoista on 
annettava kattavat tiedot NUTS-tasolle 
2 asti. Näin taataan julkisten varojen 
avoimempi käyttö.

Or. it

Tarkistus 62
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
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LIITE A – 13 – 13.08 kohta

Komission teksti Tarkistus

Aluetilinpidon laadinnassa käytetään 
suoraan kerättyjä alueellisia tietoja sekä 
olettamusten perusteella alueellisesti 
jaoteltuja kansallisia tietoja. Mitä 
kattavammat suoraan kerätyt tiedot ovat, 
sitä vähemmän joudutaan turvautumaan 
olettamuksiin. Riittävän kattavien, 
ajantasaisten ja luotettavien alueellisten 
tietojen puuttuessa aluetilinpidon 
laadinnassa on käytettävä olettamuksia.
Tästä puolestaan seuraa, että jotkin 
alueiden väliset erot eivät välttämättä 
kuvaudu aluetilinpidossa.

Aluetilinpidon laadinnassa käytetään 
suoraan kerättyjä alueellisia tietoja sekä
silloin, kun sovelletaan erityistä 
poikkeusta, olettamusten perusteella 
alueellisesti jaoteltuja kansallisia tietoja.
Mitä kattavammat suoraan kerätyt tiedot 
ovat, sitä vähemmän joudutaan 
turvautumaan olettamuksiin. Riittävän 
kattavien, ajantasaisten ja luotettavien 
alueellisten tietojen puuttuessa 
aluetilinpidon laadinnassa on käytettävä 
olettamuksia. Tästä puolestaan seuraa, että 
jotkin alueiden väliset erot eivät 
välttämättä kuvaudu aluetilinpidossa.

Or. it

Tarkistus 63
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
LIITE B – 1 taulukko – Taulukko nro 2, 801, 27 ja 28

Komission teksti

2 Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain 3/9 Vuodesta 1995 
lähtien

801 Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittain 85 päivää

Vuoden 1999 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien

27 Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain 85 päivää

Vuoden 1999 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien

28 Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuosittain 3

Vuoden 2000 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien
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Tarkistus

2 Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain

3/9 tai ainakin 
euroalueen 

jäsenvaltioissa 85 päivää 
ja 82 päivää vuodesta 

2017 lähtien

Vuodesta 1995 
lähtien

801 Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittain

85 päivää ja ainakin 
euroalueen 

jäsenvaltioissa 82 päivää 
vuodesta 2017 lähtien

Vuoden 1999 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien

27 Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain

85 päivää ja ainakin 
euroalueen 

jäsenvaltioissa 82 päivää 
vuodesta 2017 lähtien

Vuoden 1999 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien

28 Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuosittain

3 tai ainakin euroalueen 
jäsenvaltioissa 85 päivää 

ja 82 päivää vuodesta 
2017 lähtien

Vuoden 2000 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien

Or. en

Perustelu

EKP on pyytänyt lyhyempää määräaikaa saadakseen tietoja johtokuntansa kokouksiin. 
Määräaikojen lyhentäminen tilastotietoja varten saattaa kuitenkin heikentää tietojen laatua, 
varsinkin jos tiedot yleensä valmistellaan yhdenmukaisin menettelyin. Taustatietojen 
toimittaminen aiheuttaisi myös huomattavasti ylimääräisiä kustannuksia. Koska EKP 
tarvitsee näitä tietoja vain euroalueen maita varten, muiden jäsenvaltioiden 
raportointimääräajat olisi säilytettävä entisellään, kunnes voidaan paremmin arvioida, mitä 
hyötyä aikaistetusta raportoinnista on suhteutettuna luotettavuuteen ja kasvaviin 
kustannuksiin.


