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Pakeitimas 24
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisija turėtų dalyvauti stebint 
valstybių narių ir EPS ekonomiką ir visų 
pirma reguliariai teikti Tarybai valstybių 
narių pažangos įgyvendinant 
įsipareigojimus, susijusius su EPS 
nuostatomis, ataskaitas.

(2) Komisija turėtų dalyvauti stebint 
valstybių narių ir valstybių narių regionų 
bei EPS ekonomiką ir visų pirma 
reguliariai teikti Tarybai valstybių narių ir 
valstybių narių regionų, turinčių 
fiskalines ir teisėkūros galias, pažangos 
įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su 
EPS nuostatomis, ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 25
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija turėtų naudoti nacionalinių 
sąskaitų suvestinius duomenis Sąjungos 
administraciniais tikslais, visų pirma –
sudarydama biudžetą.

(4) Komisija turėtų naudoti nacionalinių ir 
regioninių sąskaitų suvestinius duomenis 
Sąjungos administraciniais tikslais, visų 
pirma – sudarydama biudžetą;

Or. en

Pakeitimas 26
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant nustatyti aplinkos 
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ekonomines sąskaitas kaip 1995 m. ESS 
paralelines sąskaitas, 2011 m. liepos 6 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 691/2011 dėl 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų 
nustatyta bendra Europos aplinkos 
ekonominių sąskaitų rinkimo, rengimo,
perdavimo ir vertinimo sistema1;
________________
1OL L 192, 2011 7 22, p. 1.

Or. ro

Pakeitimas 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Rengiant aplinkos ir socialines 
sąskaitas reikėtų atsižvelgti į 2009 m. 
rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą 
Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir 
kiti rodikliai: pažangai kintančiame 
pasaulyje vertinti“. Todėl gali reikėti 
tolesnių metodinių tyrimų ir duomenų 
tikrinimų.

(9) rengiant aplinkos ir socialines sąskaitas 
reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 2009 m. 
rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą 
Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir 
kiti rodikliai: pažangai kintančiame 
pasaulyje vertinti“. Gali reikėti tolesnių 
metodinių tyrimų ir duomenų tikrinimų, 
tačiau esama pakankamai faktų, 
įrodančių, kad reikia skubiai pašalinti 
BVP koncepcijos trūkumus, ir esama 
priemonių, kuriomis galima pasinaudoti 
šiuo tikslu. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos 
mėnesį Komisija turėtų pateikti atnaujintą 
komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui „BVP ir kiti rodikliai“ kartu 
su veiksmų planu, kuriame pagrindinis 
dėmesys skiriamas konkretiems teisėkūros 
pasiūlymais, kurie turi būti pateikti ne 
vėliau kaip 2014 m. liepos mėnesį;

Or. en
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Pakeitimas 28
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Rengiant aplinkos ir socialines 
sąskaitas reikėtų atsižvelgti į 2009 m. 
rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą 
Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir 
kiti rodikliai: pažangai kintančiame 
pasaulyje vertinti“. Todėl gali reikėti 
tolesnių metodinių tyrimų ir duomenų 
tikrinimų.

(9) rengiant aplinkos ir socialines sąskaitas 
reikėtų taip pat atsižvelgti į 2009 m. 
rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą 
Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir 
kiti rodikliai: pažangai kintančiame 
pasaulyje vertinti“. Todėl gali reikėti 
tolesnių metodinių tyrimų ir duomenų 
tikrinimų;

Or. ro

Pakeitimas 29
Edward Scicluna

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Rengiant aplinkos ir socialines 
sąskaitas reikėtų atsižvelgti į 2009 m. 
rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą 
Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir 
kiti rodikliai: pažangai kintančiame 
pasaulyje vertinti“. Todėl gali reikėti 
tolesnių metodinių tyrimų ir duomenų
tikrinimų.

(9) rengiant aplinkos ir socialines sąskaitas 
reikėtų atsižvelgti į 2009 m. rugpjūčio 
20 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir 
Europos Parlamentui „BVP ir kiti rodikliai: 
pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“.
Būtina vykdyti tolesnius metodinius 
tyrimus ir duomenų tikrinimus, ypač 
siekiant labiau atsižvelgti į našumo 
pokyčius viešajame sektoriuje, sujungiant 
aplinkos sąskaitas su ekonomine apskaita 
ir ją išplečiant pridėjus sąskaitas, 
susijusias su socialiniais aspektais;

Or. en

Pakeitimas 30
Edward Scicluna
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) reikėtų išnagrinėti galimybę naudoti 
naujus automatizuotus duomenų tikruoju 
laiku rinkimo metodus;

Or. en

Pakeitimas 31
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Remiantis 2003 m. gegužės 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo, visų valstybių narių Komisijai 
teiktini duomenys, suskirstyti pagal 
teritorinius vienetus, turi būti suskirstyti 
pagal NUTS klasifikatorių. Todėl norint 
gauti palyginamą regionų statistiką 
teritoriniai vienetai turėtų būti nustatomi 
pagal NUTS klasifikatorių.

(12) remiantis 2003 m. gegužės 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo, visų valstybių narių Komisijai 
teiktini duomenys, suskirstyti pagal 
teritorinius vienetus, turi būti suskirstyti 
pagal NUTS klasifikatorių. Todėl norint 
gauti palyginamą regionų statistiką 
teritoriniai vienetai turėtų būti nustatomi 
pagal NUTS klasifikatorių. NUTS 
klasifikatorius turi būti atnaujintas iki šio 
reglamento įsigaliojimo;

Or. en

Pakeitimas 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pripažįstama regioninių sąskaitų 
svarba valstybėse narėse, kuriose esama 
autonominių arba regioninių vyriausybių, 
taip pat poreikis didinti skaidrumą 
regioniniu lygmeniu. Atliekant išsamią 
sąnaudų ir naudos analizę derėtų 
papildomai ištirti galimybę Eurostatui 
rinkti duomenis NUTS II lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 33
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant užtikrinti ir didinti viešųjų 
sąskaitų skaidrumą, reikia didinti ES 
priežiūros veiksmingumą, be kita ko, kad 
būtų galima sukurti naujas priemones 
skolos krizei įveikti;

Or. it

Pakeitimas 34
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sudaryta darbo grupė netiesiogiai 
apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo 
paslaugų (NAFTAP) vaidmens 
nacionalinėse sąskaitose klausimui 
nagrinėti. Atsižvelgiant į šios darbo grupės 
nustatytus faktus ir siekiant teikti 

(13) sudaryta darbo grupė netiesiogiai 
apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo 
paslaugų (NAFTAP) vaidmens 
nacionalinėse ir regioninėse sąskaitose 
klausimui nagrinėti. Atsižvelgiant į šios 
darbo grupės nustatytus faktus ir siekiant 
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patikimesnius rezultatus, gali reikėti iš 
dalies keisti NAFTAP skaičiavimo ir 
priskyrimo metodiką, iki 2012 m. pabaigos 
priimant deleguotąjį teisės aktą.

teikti patikimesnius rezultatus, gali reikėti 
iš dalies keisti NAFTAP skaičiavimo ir 
priskyrimo metodiką, iki 2012 m. pabaigos 
priimant deleguotąjį teisės aktą;

Or. en

Pakeitimas 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sudaryta darbo grupė netiesiogiai 
apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo 
paslaugų (NAFTAP) vaidmens 
nacionalinėse sąskaitose klausimui 
nagrinėti. Atsižvelgiant į šios darbo grupės 
nustatytus faktus ir siekiant teikti 
patikimesnius rezultatus, gali reikėti iš 
dalies keisti NAFTAP skaičiavimo ir 
priskyrimo metodiką, iki 2012 m. pabaigos 
priimant deleguotąjį teisės aktą.

(13) sudaryta darbo grupė netiesiogiai 
apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo 
paslaugų (NAFTAP) vaidmens 
nacionalinėse sąskaitose klausimui 
nagrinėti. Atsižvelgiant į šios darbo grupės 
nustatytus faktus ir siekiant teikti 
patikimesnius rezultatus, reikia iš dalies 
keisti NAFTAP skaičiavimo ir priskyrimo 
metodiką, į ją integruojant pagal riziką 
koreguojamą metodą, kuris deramai 
atspindi numatomas ateities sąnaudas, 
atsirandančias dėl realizuotos rizikos, iki 
2012 m. pabaigos priimant deleguotąjį 
teisės aktą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu laikoma, kad finansinės įstaigos turėdamos rizikingą turtą, kuris duos didesnį 
pelną, sukuria vertę. Šios pajamos laikomos pridėtine verte net tuo atveju, jei jos vien atspindi 
numatomas rizikos ateities sąnaudas.  Todėl reikalingas koregavimas pagal riziką, paremtas 
numatomomis ateities sąnaudomis, atsirandančiomis dėl realizuotos rizikos, kad būtų 
matomas tikras tiesioginis indėlis į BVP.

Pakeitimas 36
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl dabartinės taisyklės, pagal kurią 
viešojo sektoriaus bendrovės laikomos 
privačiomis, jei daugiau kaip 50 proc. 
sąnaudų atsiranda dėl pardavimų, 
vyriausybių pateikiami statistiniai 
duomenys gali būti netikslūs arba 
nereprezentatyvūs. Taigi šią ribą reikia 
pakeisti į 100 proc., kad būtų išvengta 
statistinės informacijos nestabilumo, 
staigių šuolių pateikiamuose duomenyse 
apie valdžios sektoriaus skolą ar deficitą 
ir manipuliavimo duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 37
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Išlaidos moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai pagal pobūdį atitinka 
investicijas, todėl turėtų būti traukiamos į 
sąskaitas kaip pagrindinio kapitalo 
formavimas. Vis dėlto reikia nurodyti 
duomenų, trauktinų kaip pagrindinio 
kapitalo formavimas, formatą, priimant 
deleguotąjį teisės aktą, kai bus pakankamai 
įsitikinta duomenų patikimumu, tam 
naudojant papildomomis lentelėmis 
pagrįstą patikrinimą.

(14) išlaidos moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai, jei jos naudojamos 
ekonominėms prekėms tiekti arba 
gaminti, pagal pobūdį atitinka investicijas, 
todėl turėtų būti traukiamos į sąskaitas kaip 
pagrindinio kapitalo formavimas. Vis dėlto 
reikia nurodyti duomenų, trauktinų kaip 
pagrindinio kapitalo formavimas, formatą, 
priimant deleguotąjį teisės aktą, kai bus 
pakankamai įsitikinta duomenų 
patikimumu, tam naudojant papildomomis 
lentelėmis pagrįstą patikrinimą;

Or. de
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Pakeitimas 38
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybių narių išlaidos ginklams 
savo pobūdžiu nėra įprastos investicijos, 
todėl jos neturėtų būti įtraukiamos į 
sąskaitas kaip pagrindinio kapitalo 
formavimas, bet turėtų būti ir toliau 
įrašomos kaip įprastinės veiklos išlaidos;

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad išlaidos ginklams įtraukiamos į sąskaitas kaip pagrindinio kapitalo formavimas ne 
tik kelia didelių etinio pobūdžio abejonių, bet ir sudaro statistika paremtą paskatą investuoti 
daug viešųjų lėšų į ginklus, kad padidėtų BVP. Atsižvelgiant į esamus išlaidų ginklams 
rodiklius, toks pokytis padidintų BVP nuo 0,1 proc. (Vengrijai) iki 1 proc. (Bulgarijai).  Tokia 
metodika prieštarautų taikiam ES vystymuisi.

Pakeitimas 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reikia tęsti tyrimus ir kitą veiklą, visų 
pirma susijusią su BVP ir kitais rodikliais, 
ir strategijos „Europa 2020“ klausimais, 
kad būtų galima parengti išsamesnį gerovės 
ir pažangos kiekybinio vertinimo metodą ir 
padėti kurti pažangią, tvarią ir įtrauktimi 
pagrįstą ekonomiką. Šie tyrimai ir kita 
veikla padės daryti duomenys labiau 
prieinamus, geriau perduodamus ir 
kokybiškesnius, tobulinti metodikas ir taip 
pasirengti būsimiems pokyčiams.

(15) reikia atlikti tyrimus ir greitai veikti, 
visų pirma veikloje, susijusioje su BVP ir 
kitais rodikliais, ir strategijos „Europa 
2020“ klausimais, kad būtų galima parengti 
išsamesnį gerovės ir pažangos kiekybinio 
vertinimo metodą ir padėti kurti pažangią, 
tvarią ir įtrauktimi pagrįstą ekonomiką, 
visapusiškai atsižvelgiant į išorinį poveikį 
aplinkai ir socialinei nelygybei ir siekiant 
jį pašalinti. Tokie tyrimai ir kita veikla 
padės daryti duomenis labiau prieinamus, 
geriau perduodamus ir kokybiškesnius, 
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tobulinti metodikas ir taip pasirengti 
būsimiems pokyčiams. Nacionalinių ir 
regioninių sąskaitų duomenys turėtų būti 
laikomi sudėtine šių tikslų dalimi;

Or. en

Pakeitimas 40
Edward Scicluna

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reikia tęsti tyrimus ir kitą veiklą, visų 
pirma susijusią su BVP ir kitais rodikliais, 
ir strategijos „Europa 2020“ klausimais, 
kad būtų galima parengti išsamesnį gerovės 
ir pažangos kiekybinio vertinimo metodą ir 
padėti kurti pažangią, tvarią ir įtrauktimi 
pagrįstą ekonomiką. Šie tyrimai ir kita 
veikla padės daryti duomenys labiau 
prieinamus, geriau perduodamus ir 
kokybiškesnius, tobulinti metodikas ir taip 
pasirengti būsimiems pokyčiams.

(15) reikia vykdyti tyrimus ir kitą veiklą, 
visų pirma susijusią su BVP ir kitais 
rodikliais, ir strategijos „Europa 2020“ 
klausimais, kad būtų galima parengti 
išsamesnį gerovės ir pažangos kiekybinio 
vertinimo metodą ir padėti kurti pažangią, 
tvarią ir įtrauktimi pagrįstą ekonomiką, 
atsižvelgiant į aplinkos ir socialinius 
aspektus. Šie tyrimai ir kita veikla padės 
daryti duomenys labiau prieinamus, geriau 
perduodamus ir kokybiškesnius, tobulinti 
metodikas ir taip pasirengti būsimiems 
pokyčiams. Nacionalinių ir regioninių 
sąskaitų duomenys turėtų būti laikomi 
sudėtine šių tikslų dalimi;

Or. en

Pakeitimas 41
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) taikant A priede išdėstytą analizės ir 
politikos sistemą, į valstybių narių 
ekonominių sistemų tarpusavio 
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priklausomybės analizę įtraukiama 
regionų tarpusavio priklausomybė; 

Or. en

Pakeitimas 42
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) į A priedą įtraukiama: centrinės 
valdžios sektoriaus išlaidų teritorinis 
paskirstymas regionų lygmeniu; 
duomenys apie NUTS I ir NUTS II 
lygmenų regionų, turinčių fiskalines ir 
teisėkūros galias, regioninį fiskalinį 
disbalansą (taikant pinigų srautų 
metodą), taip pat regioniniai duomenys 
apie viešojo ir privataus kapitalo atsargų 
santykį;

Or. en

Pakeitimas 43
Edward Scicluna

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kadangi šiam reglamentui įgyvendinti 
gali reikėti labai keisti nacionalines 
statistikos sistemas, Komisija valstybėms 
narėms gali leisti taikyti leidžiančias
nukrypti nuostatas.

(17) kadangi šiam reglamentui įgyvendinti 
gali reikėti labai keisti nacionalines 
statistikos sistemas, Komisija turėtų 
suteikti būtinų išteklių ir žinių padėdama
valstybėms narėms, kurioms neturi 
pakankamai išteklių arba turi esminių 
metodologinių sunkumų. Komisija 
valstybėms narėms gali leisti taikyti 
nukrypti leidžiančias nuostatas. Tačiau 
tokios nukrypti leidžiančios nuostatos 
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turėtų būti laikinos ir reguliariai 
peržiūrimos;

Or. en

Pakeitimas 44
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kadangi šiam reglamentui įgyvendinti 
gali reikėti labai keisti nacionalines 
statistikos sistemas, Komisija valstybėms 
narėms gali leisti taikyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas.

(17) kadangi šiam reglamentui įgyvendinti 
gali reikėti labai keisti nacionalines 
statistikos sistemas, Komisija valstybėms 
narėms gali leisti taikyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas. Tokios nukrypti 
leidžiančios nuostatos bus taikomos tik 
valstybėms narėms, kurios nepajėgia tokių 
pakeitimų atlikti savo lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 45
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrų standartų, apibrėžčių, 
klasifikatorių ir sąskaitų rengimo taisyklių 
metodika (A priedas), pagal kurią 
rengiamos sąskaitos ir lentelės, kurių 
duomenis galima lyginti Sąjungos tikslais 
ir siekiama kitų tikslų, kaip numatyta 3 
straipsnyje;

a) bendrų standartų, apibrėžčių, 
klasifikatorių ir sąskaitų rengimo taisyklių 
metodika (A priedas), pagal kurią 
rengiamos sąskaitos ir lentelės, kurių 
duomenis galima lyginti Sąjungos tikslais 
ir siekiama kitų tikslų, kaip numatyta 3 
straipsnyje. Komisija iš dalies pakeičia A 
priedą siekdama nustatyti būtinus 
papildomus reikalavimus ir veiksnius 
ekonominei analizei;

Or. en
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Pakeitimas 46
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 7, 8 ir 9 straipsnių 
nuostatas, gali priimti 2010 m. ESS 
metodikos pakeitimus, kuriais siekiama 
paaiškinti ir pagerinti jos turinį, jei tais 
pakeitimais nebus keičiamos esminės 
sistemos sąvokos, jiems įgyvendinti 
nereikės papildomų išteklių ir dėl jų nebus 
didinami nuosavi ištekliai.

2. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 7, 8 ir 9 straipsnių 
nuostatas, gali priimti 2010 m. ESS 
metodikos pakeitimus, kuriais siekiama 
paaiškinti ir pagerinti jos turinį, jei tais 
pakeitimais nebus keičiamos esminės 
sistemos sąvokos, jiems įgyvendinti 
nereikės papildomų išteklių ir dėl jų nebus 
didinami nuosavi ištekliai. Komisija 
parengia deleguotųjų aktų projektus 
glaudžiai bendradarbiaudama su Europos 
Centriniu Banku.

Or. lt

Pakeitimas 47
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kilus abejonėms dėl teisingo 
2010 m. ESS sąskaitų rengimo taisyklių 
įgyvendinimo, atitinkamos valstybės narės 
prašo Komisijos (Eurostato) paaiškinimų.
Komisija (Eurostatas) nedelsdama 
išnagrinėja klausimą ir atitinkamai 
valstybei narei pateikia sprendimą dėl 
prašomo paaiškinimo.

3. Kilus neaiškumams dėl teisingo 
2010 m. ESS sąskaitų rengimo taisyklių 
įgyvendinimo, atitinkamos valstybės narės 
prašo Komisijos (Eurostato) paaiškinimų.
Komisija (Eurostatas) nedelsdama 
išnagrinėja prašymą ir nedelsdama
atitinkamai valstybei narei pateikia 
sprendimą dėl prašomo paaiškinimo.

Or. ro



AM\889739LT.doc 15/22 PE480.612v01-00

LT

Pakeitimas 48
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės apskaičiuoja ir priskiria 
netiesiogiai apskaičiuotas finansinio 
tarpininkavimo paslaugas (NAFTAP) 
nacionalinėse sąskaitose, remdamosi A 
priede pateikta metodika. Komisija iki 
2012 m. pabaigos gali nustatyti NAFTAP 
apskaičiavimo ir priskyrimo metodiką, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

4. Valstybės narės apskaičiuoja ir priskiria 
netiesiogiai apskaičiuotas finansinio 
tarpininkavimo paslaugas (NAFTAP) 
nacionalinėse sąskaitose, remdamosi A 
priede pateikta metodika. Komisija iki 
2012 m. pabaigos nustato NAFTAP 
apskaičiavimo ir priskyrimo metodiką, į ją 
integruodama pagal riziką koreguojamą 
metodą, kuris deramai atspindi 
numatomas ateities sąnaudas, 
atsirandančias dėl realizuotos rizikos,
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu laikoma, kad finansinės įstaigos turėdamos rizikingą turtą, kuris duos didesnį 
pelną, sukuria vertę. Šios pajamos laikomos pridėtine verte net tuo atveju, jei jos vien atspindi 
numatomas rizikos ateities sąnaudas.  Todėl reikalingas koregavimas pagal riziką, paremtas 
numatomomis ateities sąnaudomis, atsirandančiomis dėl realizuotos rizikos, kad būtų 
matomas tikras tiesioginis indėlis į BVP.

Pakeitimas 49
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės apskaičiuoja ir priskiria 
netiesiogiai apskaičiuotas finansinio 
tarpininkavimo paslaugas (NAFTAP) 
nacionalinėse sąskaitose, remdamosi A 
priede pateikta metodika. Komisija iki 

4. Valstybės narės apskaičiuoja ir priskiria 
netiesiogiai apskaičiuotas finansinio 
tarpininkavimo paslaugas (NAFTAP) 
nacionalinėse ir regioninėse sąskaitose, 
remdamosi A priede pateikta metodika.
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2012 m. pabaigos gali nustatyti NAFTAP 
apskaičiavimo ir priskyrimo metodiką, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

Komisija iki 2012 m. pabaigos gali 
nustatyti NAFTAP apskaičiavimo ir 
priskyrimo metodiką, priimdama 
deleguotuosius teisės aktus pagal 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 50
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros išlaidos valstybių narių į sąskaitas 
traukiamos kaip pagrindinio kapitalo 
formavimas. Siekdama užtikrinti kaip 
pagrindinio kapitalo formavimas trauktinų 
duomenų patikimumą, Komisija gali 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 7, 
8 ir 9 straipsnių nuostatas. Šiuose 
deleguotuosiuose teisės aktuose nurodomas 
šių duomenų formatas.

5. Mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros išlaidos, jei jos naudojamos 
ekonominėms prekėms tiekti arba 
gaminti, valstybių narių į sąskaitas 
traukiamos kaip pagrindinio kapitalo 
formavimas. Siekdama užtikrinti kaip 
pagrindinio kapitalo formavimas trauktinų 
duomenų patikimumą, Komisija gali 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 7, 
8 ir 9 straipsnių nuostatas. Šiuose 
deleguotuosiuose teisės aktuose nurodomas 
šių duomenų formatas.

Or. de

Pakeitimas 51
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybių narių išlaidos ginklams 
įtraukiamos į sąskaitas kaip įprastinės 
veiklos išlaidos.

Or. de
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 52
Edward Scicluna

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant reikalui ir siekiant padėti užtikrinti 
atitiktį šiam reglamentui, Komisija turėtų 
suteikti būtinų išteklių ir žinių padėdama 
valstybėms narėms, kurioms neturi 
pakankamai išteklių arba turi esminių 
metodologinių sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 53
Edward Scicluna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija leidžia laikinai taikyti 
nukrypti leidžiančią nuostatą pagal 1 dalį 
tik tais atvejais, kai aiškiai nepakanka 
išteklių arba esama didelių metodologinių 
kliūčių. Leidimas taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostata suteikiamas tik 
tokiam laikotarpiui, kurio pakanka, kad 
valstybė narė galėtų pašalinti sunkumus, 
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susijusius su ištekliais arba metodika. 
Komisija suteikia būtinų išteklių ir žinių 
padėdama atitinkamai valstybei narei. 
Komisija neleidžia taikyti nukrypti 
leidžiančios nuostatos, jei tai 
neproporcingai pakenktų apibendrintų 
duomenų tikslumui. Valstybės narės BVP 
dalis Sąjungoje arba euro zonoje 
nelaikoma priežastimi, dėl kurios būtų 
leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą.

Or. en

Pakeitimas 54
Edward Scicluna

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Deleguotieji aktai netaikomi statistinei 
informacijai, kuri gaunama įgyvendinant 
perviršinio deficito procedūrą arba 
makroekonominio disbalanso procedūras.

Or. en

Pakeitimas 55
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dar
dviem mėnesiais.

Or. ro
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Pakeitimas 56
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies b punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) valdžios sektoriaus vaidmenį ir finansinę 
padėtį;

2) valdžios sektoriaus vaidmenį ir finansinę 
padėtį, siekiant analizuoti įplaukas, 
išlaidas ir skolą nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis (regionams, kurie yra bent 
NUTS II lygmens);

Or. it

Pakeitimas 57
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies b punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) centrinės valdžios sektoriaus išlaidų 
teritorinį paskirstymą regionų lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 58
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies b punkto 3 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) regioninius duomenis apie viešojo ir 
privataus nuosavo kapitalo santykį;

Or. en
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Pakeitimas 59
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies d punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) analizuojant ES šalių ekonomikos
tarpusavio sąsajas;

2) analizuojant ES ekonominių sistemų
tarpusavio sąsajas, atsižvelgiant į valstybes 
nares ir jų regionus, ypač turinčius 
fiskalines ir teisėkūros galias;

Or. en

Pakeitimas 60
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies d punkto 4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) duomenis apie NUTS I ir NUTS II 
lygmenų regionų, turinčių fiskalines ir 
teisėkūros galias, regioninį fiskalinį 
disbalansą (taikant pinigų srautų 
metodą).

Or. en

Pakeitimas 61
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 13 skyriaus 13.04 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Regionines sąskaitas sudaro tokie patys 
sąskaitų rinkiniai, kaip ir nacionalines 
sąskaitas – jose pabrėžiamos regioninės 
ekonominės struktūros, raida ir skirtumai.  
Dėl su sąvokomis ir vertinimu susijusių

Regionines sąskaitas sudaro tokie patys 
sąskaitų rinkiniai, kaip ir nacionalines 
sąskaitas – jose pabrėžiamos regioninės 
ekonominės struktūros, raida ir skirtumai.  
Dėl su sąvokomis ir vertinimu susijusių 
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problemų regionų sąskaitų rinkiniai yra 
mažesnės apimties ir ne tokie išsamūs, kaip 
nacionalinės sąskaitos.

problemų regionų sąskaitų rinkiniai yra 
mažesnės apimties ir ne tokie išsamūs, kaip 
nacionalinės sąskaitos. Atsižvelgiant į 
regioninio lygmens viešųjų išlaidų mastą, 
siekiant užtikrinti didesnį viešųjų lėšų 
naudojimo skaidrumą, turi būti teikiami 
išsamūs išlaidų duomenys apie regionus, 
kurie yra bent NUTS II lygmens.

Or. it

Pakeitimas 62
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 13 skyriaus 13.08 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Regioninės sąskaitos rengiamos remiantis 
tiesiogiai surinktais regioniniais 
duomenimis ir prielaidomis pagal regionus 
suskirstytais nacionaliniais duomenimis.
Kuo išsamesni tiesiogiai surinkti 
duomenys, tuo mažiau remiamasi 
prielaidomis. Rengiant regionines sąskaitas 
prielaidomis remiamasi, kai nėra 
pakankamai išsamių, laiku pateiktų ir 
patikimų regioninių duomenų.  Dėl to 
regioninėse sąskaitose gali neatsispindėti 
kai kurie regionų skirtumai.

Regioninės sąskaitos rengiamos remiantis 
tiesiogiai surinktais regioniniais 
duomenimis ir, kai taikytinos specialios 
išimtys, prielaidomis pagal regionus 
suskirstytais nacionaliniais duomenimis.
Kuo išsamesni tiesiogiai surinkti 
duomenys, tuo mažiau remiamasi 
prielaidomis. Rengiant regionines sąskaitas 
prielaidomis remiamasi, kai nėra 
pakankamai išsamių, laiku pateiktų ir 
patikimų regioninių duomenų.  Dėl to 
regioninėse sąskaitose gali neatsispindėti 
kai kurie regionų skirtumai.

Or. it

Pakeitimas 63
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo pirmos lentelės 2, 801, 27 ir 28 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

2 Pagrindiniai suvestiniai rodikliai (metiniai duomenys) 3/9 Nuo 1995 m.
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801 Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai duomenys) 85 dienos Nuo 1999 m. 
I ketv.

27 Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos (ketvirtiniai duomenys) 85 dienos Nuo 1999 m. 
I ketv.

28 Valdžios sektoriaus skola (ketvirtiniai duomenys) 3 Nuo 2000 m. 
I ketv.

Pakeitimas

2 Pagrindiniai suvestiniai rodikliai (metiniai duomenys)

3/9 arba, bent euro zonos 
valstybėms narėms, 85 
dienos ir 82 dienos nuo 

2017 m.

Nuo 1995 m.

801 Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai duomenys)
85 dienos ir, bent euro 

zonos valstybėms narėms, 
82 dienos nuo 2017 m.

Nuo 1999 m. 
I ketv.

27 Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos (ketvirtiniai duomenys)
85 dienos ir, bent euro 

zonos valstybėms narėms, 
82 dienos nuo 2017 m.

Nuo 1999 m. 
I ketv.

28 Valdžios sektoriaus skola (ketvirtiniai duomenys)

3 arba, bent euro zonos 
valstybėms narėms, 85 
dienos ir 82 dienos nuo 

2017 m.

Nuo 2000 m. 
I ketv.

Or. en

Pagrindimas

ECB paprašė trumpesnio termino, kad būtų gauta informacija ECB valdytojų tarybos 
posėdžiams. Tačiau tokiai statistikai nustatytų terminų trumpinimas gali pabloginti 
informacijos kokybę, ypač jei ji priešingu atveju parengiama integruotai.   Minėtas 
reikalavimas taip pat gerokai padidintų sąnaudas, susijusias su pajėgumu pateikti bazinius 
duomenis. Kadangi ECB ši informacija reikalinga tik iš euro zonos valstybių, derėtų nekeisti 
kitoms valstybėms narėms nustatyto termino, kol negalima geriau įvertinti ankstesnio 
ataskaitų teikimo naudos, atsižvelgiant į mažesnį patikimumą ir didesnes atitikties sąnaudas. 


