
AM\889739LV.doc PE480.612v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Ekonomikas un monetārā komiteja

2010/0374(COD)

26.1.2012

GROZĪJUMI Nr.
24 - 63

Ziņojuma projekts
Sharon Bowles
(PE473.886v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))



PE480.612v01-00 2/22 AM\889739LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\889739LV.doc 3/22 PE480.612v01-00

LV

Grozījums Nr. 24
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisijai jāpiedalās dalībvalstu 
ekonomikas un EMS uzraudzībā un jo īpaši 
regulāri jāinformē Padome par dalībvalstu 
panākumiem, pildot saistības EMS.

(2) Komisijai būtu jāpiedalās dalībvalstu 
un dalībvalstu reģionu ekonomikas un 
EMS uzraudzībā un jo īpaši regulāri 
jāinformē Padome par dalībvalstu un 
dalībvalstu reģionu, kuriem ir fiskālas un 
likumdošanas pilnvaras, panākumiem, 
pildot saistības EMS.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijai jāizmanto nacionālo kontu 
agregāti Savienības administratīvajām 
vajadzībām un jo īpaši budžeta aprēķinos.

(4) Komisijai jāizmanto nacionālo un 
reģionālo kontu agregāti Savienības 
administratīvajām vajadzībām un jo īpaši 
budžeta aprēķinos.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai izveidotu vides ekonomiskos 
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kontus kā EKS 95 satelītkontus, ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 6. jūlija Regulu (ES) 
Nr. 691/2011 par Eiropas vides 
ekonomiskajiem kontiem ir izveidota 
vienota Eiropas vides ekonomisko kontu
datu vākšanas, apkopošanas, nosūtīšanas 
un novērtēšanas sistēma1.
________________
1 OV L 192, 22.7.2011., 1. lpp.

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Philippe Lamberts
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saistībā ar vides un sociālajiem 
kontiem jāpievērš uzmanība Komisijas 
2009. gada 20. augusta paziņojumam
Eiropas Parlamentam un Padomei ar 
nosaukumu „IKP un ne tikai: progresa 
novērtējums mainīgā pasaulē”. Tāpēc var 
būt vajadzīgi turpmāki metodoloģijas 
pētījumi un datu testi.

(9) Saistībā ar vides un sociālajiem 
kontiem pilnībā jāņem vērā Komisijas 
2009. gada 20. augusta paziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei „IKP un ne tikai: 
progresa novērtējums mainīgā pasaulē”. 
Var būt vajadzīgi turpmāki metodoloģijas 
pētījumi un datu testi, tomēr jau ir 
pietiekami pierādījumi un ir pieejami 
instrumenti, lai steidzami rīkotos un 
pārvarētu IKP koncepcijas trūkumus.
Komisijai līdz 2013. gada jūlijam būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei atjaunināts paziņojums „IKP un 
ne tikai” kopā ar rīcības plānu, kas vērsts 
uz konkrētiem likumdošanas 
priekšlikumiem, kuri jāiesniedz līdz 
2014. gada jūlijam.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saistībā ar vides un sociālajiem 
kontiem jāpievērš uzmanība Komisijas 
2009. gada 20. augusta paziņojumam 
Eiropas Parlamentam un Padomei ar 
nosaukumu „IKP un ne tikai: progresa 
novērtējums mainīgā pasaulē”. Tāpēc var 
būt vajadzīgi turpmāki metodoloģijas 
pētījumi un datu testi.

(9) Saistībā ar vides un sociālajiem 
kontiem būtu jāpievērš uzmanība arī
Komisijas 2009. gada 20. augusta 
paziņojumam Eiropas Parlamentam un 
Padomei „IKP un ne tikai: progresa 
novērtējums mainīgā pasaulē”. Tāpēc var 
būt vajadzīgi turpmāki metodoloģijas 
pētījumi un datu testi.

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Edward Scicluna

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saistībā ar vides un sociālajiem 
kontiem jāpievērš uzmanība Komisijas 
2009. gada 20. augusta paziņojumam 
Eiropas Parlamentam un Padomei ar 
nosaukumu „IKP un ne tikai: progresa 
novērtējums mainīgā pasaulē”. Tāpēc var 
būt vajadzīgi turpmāki metodoloģijas 
pētījumi un datu testi.

(9) Saistībā ar vides un sociālajiem 
kontiem jāpievērš uzmanība Komisijas 
2009. gada 20. augusta paziņojumam 
Eiropas Parlamentam un Padomei „IKP un 
ne tikai: progresa novērtējums mainīgā 
pasaulē”. Ir nepieciešami turpmāki 
metodoloģijas pētījumi un datu testi, jo 
īpaši lai labāk ņemtu vērā publiskā 
sektora ražīguma izmaiņas, integrētu 
vides kontus ar ekonomiskajiem kontiem 
un paplašinātu tos, pievienojot kontus par 
sociālajiem aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Edward Scicluna
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Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Būtu jāizpēta jaunu, automatizētu un 
reāllaika metožu izmantošana datu 
vākšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi visā statistikā, ko dalībvalstis 
nosūta Komisijai un kas sadalīta pa 
teritoriālajām vienībām, izmanto NUTS 
klasifikāciju. Tādēļ, lai sagatavotu 
salīdzināmu reģionālo statistiku, 
teritoriālās vienības jādefinē saskaņā ar 
NUTS klasifikāciju.

(12) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi visā statistikā, ko dalībvalstis 
nosūta Komisijai un kas sadalīta pa 
teritoriālajām vienībām, izmanto NUTS 
klasifikāciju. Tādēļ, lai sagatavotu 
salīdzināmu reģionālo statistiku, 
teritoriālās vienības jādefinē saskaņā ar 
NUTS klasifikāciju. NUTS klasifikācija ir 
jāatjaunina pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)



AM\889739LV.doc 7/22 PE480.612v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tiek atzīts, ka reģionālie konti 
dalībvalstīs ar autonomām vai reģionālām 
valdībām ir svarīgi, turklāt ir 
nepieciešams palielināt pārredzamību 
reģionu līmenī. Būtu jāveic turpmāka 
izpēte par iespējamību Eirostatam vākt 
datus NUTS 2. līmenī, izmantojot 
detalizētu izmaksu un ieguvumu analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai garantētu un uzlabotu publisko 
kontu pārredzamību, ES uzraudzībai 
vajadzētu kļūt efektīvākai, tostarp lai 
varētu izveidot jaunus instrumentus 
parādu krīzes risināšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 34
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tika izveidota darba grupa, lai sīkāk 
izpētītu, kā nacionālajos kontos atspoguļot 
netieši novērtētos finanšu starpniecības 
pakalpojumus (FISIM). Ņemot vērā darba 
grupas konstatējumus, varbūt, izmantojot 
deleģētu tiesību aktu, līdz 2012. gada 

(13) Tika izveidota darba grupa, lai sīkāk 
izpētītu, kā nacionālajos un reģionālajos
kontos atspoguļot netieši novērtētos 
finanšu starpniecības pakalpojumus 
(FISIM). Ņemot vērā darba grupas 
konstatējumus, varbūt, izmantojot deleģētu 
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beigām būs jāgroza FISIM aprēķina un 
dalījuma metodoloģija, lai nodrošinātu 
uzticamākus rezultātus.

tiesību aktu, līdz 2012. gada beigām būs 
jāgroza FISIM aprēķina un dalījuma 
metodoloģija, lai nodrošinātu uzticamākus 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Philippe Lamberts
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tika izveidota darba grupa, lai sīkāk 
izpētītu, kā nacionālajos kontos atspoguļot 
netieši novērtētos finanšu starpniecības 
pakalpojumus (FISIM). Ņemot vērā darba 
grupas konstatējumus, varbūt, izmantojot 
deleģētu tiesību aktu, līdz 2012. gada 
beigām būs jāgroza FISIM aprēķina un 
dalījuma metodoloģija, lai nodrošinātu 
uzticamākus rezultātus.

(13) Tika izveidota darba grupa, lai sīkāk 
izpētītu, kā nacionālajos kontos atspoguļot 
netieši novērtētos finanšu starpniecības 
pakalpojumus (FISIM). Ņemot vērā darba 
grupas konstatējumus, izmantojot deleģētu 
tiesību aktu, līdz 2012. gada beigām ir
jāgroza FISIM aprēķina un dalījuma 
metodoloģija, iekļaujot no riska atkarīgu 
korekcijas metodi, kas pienācīgi atspoguļo 
riska īstenošanās gadījumā nākotnē 
gaidāmās izmaksas, lai nodrošinātu 
uzticamākus rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik aprēķinos uzskata, ka finanšu iestādes rada vērtību, ja tām ir riskanti aktīvi, kuri dos 
lielākus ienākumus. Šos ienākumus uzskata par pievienoto vērtību pat tad, ja tie tikai 
atspoguļo nākotnē gaidāmās riska izmaksas. Tāpēc nepieciešams no riska atkarīgo korekciju 
balstīt uz nākotnē gaidāmajām izmaksām, ko radīs riska ĪSTENOŠANĀS, lai parādītu REĀLO 
tiešo ieguldījumu IKP.

Grozījums Nr. 36
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Pašreizējais noteikums, ka publiskā 
sektora uzņēmumus uzskata par 
„privātīpašumā” esošiem, ja tie vairāk 
nekā 50 % no savām izmaksām saņem no 
pārdošanas, var novest pie neprecīzas un 
nereprezentatīvas statistikas no valdībām. 
Tāpēc šis slieksnis būtu jānosaka 100 % 
apmērā, lai nepieļautu nestabilu 
statistikas informāciju, lielus lēcienus 
ziņojumos par valdības parādu vai 
deficītu un manipulēšanu ar datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pētniecības un izstrādes izdevumi 
būtībā ir ieguldījums, tāpēc tie jāieraksta kā 
pamatkapitāla veidošana. Tomēr, 
izmantojot deleģētu tiesību aktu, ir 
jānorāda to datu formāts, kurus ieraksta kā 
pamatkapitāla veidošanu, ja ar testa 
palīdzību, pamatojoties uz papildu tabulu 
izstrādi, ir panākts pietiekams datu 
ticamības līmenis.

(14) Pētniecības un izstrādes izdevumi, ja 
tos izmanto ekonomikas preču iegādei vai 
ražošanai, būtībā ir ieguldījums, tāpēc tie 
jāieraksta kā pamatkapitāla veidošana. 
Tomēr, izmantojot deleģētu tiesību aktu, ir 
jānorāda to datu formāts, kurus ieraksta kā 
pamatkapitāla veidošanu, ja ar testa 
palīdzību, pamatojoties uz papildu tabulu 
izstrādi, ir panākts pietiekams datu 
ticamības līmenis.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Dalībvalstu izdevumi par ieročiem 
pēc būtības nav ieguldījums klasiskā 
izpratnē un tāpēc tos nevajadzētu uzskaitīt 
kā ieguldījumu pamatkapitālā, bet gan 
būtu jāturpina uzskaitīt kā parastus 
darbības izdevumus.

Or. de

Pamatojums

Izdevumus par ieročiem kopumā uzskaitīt kā ieguldījumu pamatkapitālā ir ne tikai ētiski ļoti 
apšaubāmi, bet būtu arī statistisks stimuls lielu publiskā finansējuma apjomu ieguldīt ieročos, 
lai palielinātu IKP. Ņemot vērā izdevumu par ieročiem pašreizējo līmeni, šī izmaiņa 
nozīmētu, ka IKP palielinātos par 0,1 % (Ungārija) līdz 1 % (Bulgārija). Šī pieeja būtu 
pretrunā ar ES miermīlīgo attīstību.

Grozījums Nr. 39
Philippe Lamberts
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izstrādātu visaptverošāku pieeju 
par to, kā mērīt labklājību un progresu, ar 
nolūku atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomiku, jāturpina pētījumi 
un darbs, īpaši saistībā ar paziņojumu „IKP 
un ne tikai” un stratēģiju „Eiropa 2020”. 
Šie pētījumi un darbs palīdzēs vēl vairāk 
uzlabot datu pieejamību, nosūtīšanu un 
kvalitāti, lai nostiprinātu metodoloģiju un 
sagatavotos turpmākai attīstībai.

(15) Lai izstrādātu visaptverošāku pieeju 
par to, kā mērīt labklājību un progresu, ar 
nolūku atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomiku, pilnībā ņemot vērā 
nekompensēto ietekmi uz vidi un sociālo 
nevienlīdzību un strādājot pie šo faktoru 
pārvarēšanas, ir jāveic pētījumi un 
steidzami jārīkojas, īpaši saistībā ar 
paziņojumu „IKP un ne tikai” un stratēģiju 
„Eiropa 2020”. Šādi pētījumi un darbs
palīdzēs vēl vairāk uzlabot datu 
pieejamību, nosūtīšanu un kvalitāti, lai 
uzlabotu metodoloģiju un sagatavotos 
turpmākai attīstībai. Dati par 
nacionālajiem un reģionālajiem kontiem 
būtu jāuzskata par vienu no elementiem 
šo mērķu īstenošanā.



AM\889739LV.doc 11/22 PE480.612v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 40
Edward Scicluna

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izstrādātu visaptverošāku pieeju 
par to, kā mērīt labklājību un progresu, ar 
nolūku atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomiku, jāturpina pētījumi 
un darbs, īpaši saistībā ar paziņojumu „IKP 
un ne tikai” un stratēģiju „Eiropa 2020”. 
Šie pētījumi un darbs palīdzēs vēl vairāk 
uzlabot datu pieejamību, nosūtīšanu un 
kvalitāti, lai nostiprinātu metodoloģiju un 
sagatavotos turpmākai attīstībai.

(15) Lai izstrādātu visaptverošāku pieeju 
par to, kā mērīt labklājību un progresu, ar 
nolūku atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomiku, jāturpina pētījumi 
un darbs, īpaši saistībā ar paziņojumu „IKP 
un ne tikai” un stratēģiju „Eiropa 2020”, 
ņemot vērā vides un sociālos apsvērumus. 
Šie pētījumi un darbs palīdzēs vēl vairāk 
uzlabot datu pieejamību, nosūtīšanu un 
kvalitāti, lai nostiprinātu metodoloģiju un 
sagatavotos turpmākai attīstībai. Dati par 
nacionālajiem un reģionālajiem kontiem 
būtu jāuzskata par vienu no elementiem 
šo mērķu īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) A pielikumā minētajā analīzes un 
politikas sistēmā pie dalībvalstu 
ekonomiku savstarpējās atkarības 
analīzes pievieno datus par savstarpējo 
atkarību starp reģioniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) A pielikumā ietver: centrālās 
valdības izdevumu reģionālo 
teritorializāciju; datus par reģionu fiskālo 
nelīdzsvarotību (izmantojot monetārās 
plūsmas metodi) tiem NUTS 1. un 
2. līmeņa reģioniem, kuriem ir fiskālas un 
likumdošanas pilnvaras, un reģionu datus 
par attiecību starp publisko un privāto 
uzkrāto kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Edward Scicluna

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šīs regulas īstenošanai var būt 
vajadzīga lielāka valstu statistikas sistēmu 
pielāgošana, tāpēc Komisija var piešķirt 
dalībvalstīm atkāpes.

(17) Šīs regulas īstenošanai var būt 
vajadzīga lielāka valstu statistikas sistēmu 
pielāgošana, tāpēc Komisijai būtu 
jānodrošina nepieciešamie resursi un 
zināšanas, lai palīdzētu dalībvalstīm, 
kurām nav pieejami pietiekami resursi vai 
kurām ir jāpārvar ievērojami 
metodoloģiski šķēršļi. Komisija var 
piešķirt dalībvalstīm atkāpes. Tomēr 
šādām atkāpēm vajadzētu būt pagaidu 
atkāpēm, kuras būtu regulāri jāpārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šīs regulas īstenošanai var būt 
vajadzīga lielāka valstu statistikas sistēmu 
pielāgošana, tāpēc Komisija var piešķirt 
dalībvalstīm atkāpes.

(17) Šīs regulas īstenošanai var būt 
vajadzīga lielāka valstu statistikas sistēmu 
pielāgošana, tāpēc Komisija var piešķirt 
dalībvalstīm atkāpes; šādas atkāpes 
piemēros tikai dalībvalstīm, kurām 
pielāgošana nav iespējama budžeta 
apsvērumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) metodoloģija (A pielikums) attiecībā uz 
kopējiem standartiem, definīcijām, 
klasifikācijām un uzskaites noteikumiem, 
ko izmanto, apkopojot salīdzināmus kontus 
un tabulas Savienības vajadzībām, kā arī 
apkopojot rezultātus, kas tiek prasīti 
saskaņā ar 3. pantu;

a) metodoloģija (A pielikums) attiecībā uz 
kopējiem standartiem, definīcijām, 
klasifikācijām un uzskaites noteikumiem, 
ko izmanto, apkopojot salīdzināmus kontus 
un tabulas Savienības vajadzībām, kā arī 
apkopojot rezultātus, kas tiek prasīti 
saskaņā ar 3. pantu; Komisija veic 
izmaiņas A pielikumā, lai ieviestu 
nepieciešamās papildu prasības un 
ekonomiskās analīzes faktorus;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EKS 2010 metodoloģijas grozījumus, ar 
ko paredzēts precizēt un pilnveidot tās 
saturu, Komisija var pieņemt, izmantojot 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 7., 8. un 
9. pantu un ar noteikumu, ka grozījumi 
nemaina metodoloģijas pamatjēdzienus, 
neprasa papildlīdzekļus to ieviešanai un 
nepalielina pašu resursus.

2. EKS 2010 metodoloģijas grozījumus, ar 
ko paredzēts precizēt un pilnveidot tās 
saturu, Komisija var pieņemt, izmantojot 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 7., 8. un 
9. pantu un ar noteikumu, ka grozījumi 
nemaina metodoloģijas pamatjēdzienus, 
neprasa papildlīdzekļus to ieviešanai un 
nepalielina pašu resursus. Komisija 
deleģēto aktu projektu sagatavošanā cieši 
sadarbojas ar Eiropas Centrālo banku.

Or. lt

Grozījums Nr. 47
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
2. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja rodas šaubas par EKS 2010 uzskaites 
noteikumu īstenošanas pareizību, attiecīgā 
dalībvalsts lūdz skaidrojumu Komisijai 
(Eurostat). Komisija (Eurostat) 
nekavējoties izskata jautājumu un paziņo 
attiecīgajai dalībvalstij lēmumu par 
pieprasīto paskaidrojumu.

3. Ja rodas neskaidrības par EKS 2010 
uzskaites noteikumu īstenošanas pareizību, 
attiecīgā dalībvalsts lūdz skaidrojumu 
Komisijai (Eurostat). Komisija (Eurostat) 
nekavējoties izskata pieprasījumu un 
nekavējoties paziņo attiecīgajai dalībvalstij 
lēmumu par pieprasīto paskaidrojumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Philippe Lamberts
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic netieši novērtēto 4. Dalībvalstis veic netieši novērtēto 
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finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) 
aprēķinu un dalījumu nacionālajos kontos 
saskaņā ar šīs regulas A pielikumā 
aprakstīto metodoloģiju. Komisija, 
izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā 
ar 7., 8. un 9. pantu, var līdz 2012. gada 
beigām noteikt FISIM aprēķina un 
dalījuma metodoloģiju.

finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) 
aprēķinu un dalījumu nacionālajos kontos 
saskaņā ar šīs regulas A pielikumā 
aprakstīto metodoloģiju. Komisija, 
izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā 
ar 7., 8. un 9. pantu, līdz 2012. gada 
beigām nosaka FISIM aprēķina un 
dalījuma metodoloģiju, iekļaujot no riska 
atkarīgu korekcijas metodi, kas pienācīgi 
atspoguļo riska īstenošanās gadījumā 
nākotnē gaidāmās izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik aprēķinos uzskata, ka finanšu iestādes rada vērtību, ja tām ir riskanti aktīvi, kuri dos 
lielākus ienākumus. Šos ienākumus uzskata par pievienoto vērtību pat tad, ja tie tikai 
atspoguļo nākotnē gaidāmās riska izmaksas. Tāpēc nepieciešams no riska atkarīgo korekciju 
balstīt uz nākotnē gaidāmajām izmaksām, ko radīs riska ĪSTENOŠANĀS, lai parādītu REĀLO 
tiešo ieguldījumu IKP.

Grozījums Nr. 49
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
2. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic netieši novērtēto 
finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) 
aprēķinu un dalījumu nacionālajos kontos 
saskaņā ar šīs regulas A pielikumā 
aprakstīto metodoloģiju. Komisija, 
izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā 
ar 7., 8. un 9. pantu, var līdz 2012. gada 
beigām noteikt FISIM aprēķina un 
dalījuma metodoloģiju.

4. Dalībvalstis veic netieši novērtēto 
finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) 
aprēķinu un dalījumu nacionālajos un 
reģionālajos kontos saskaņā ar šīs regulas 
A pielikumā aprakstīto metodoloģiju. 
Komisija, izmantojot deleģētos tiesību 
aktus saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu, var līdz 
2012. gada beigām noteikt FISIM aprēķina 
un dalījuma metodoloģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
2. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pētniecības un izstrādes izdevumus 
dalībvalstis ieraksta kā pamatkapitāla 
veidošanu. Lai nodrošinātu to datu 
ticamību, kuri jāieraksta kā pamatkapitāla 
veidošana, Komisija saskaņā ar 7., 8. un 
9. pantu var pieņemt deleģētos tiesību 
aktus. Šajos deleģētajos tiesību aktos 
norāda minēto datu formātu.

5. Pētniecības un izstrādes izdevumus, ja 
tos izmanto ekonomikas preču iegādei vai 
ražošanai, dalībvalstis ieraksta kā 
pamatkapitāla veidošanu. Lai nodrošinātu 
to datu ticamību, kuri jāieraksta kā 
pamatkapitāla veidošana, Komisija saskaņā 
ar 7., 8. un 9. pantu var pieņemt deleģētos 
tiesību aktus. Šajos deleģētajos tiesību 
aktos norāda minēto datu formātu.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu izdevumus par ieročiem 
uzskaita kā parastus darbības izdevumus.

Or. de

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 52
Edward Scicluna

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā un lai palīdzētu 
nodrošināt atbilstību šai regulai, 
Komisijai ir pienākums nodrošināt 
nepieciešamos resursus un zināšanas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm, kurām nav 
pieejami pietiekami resursi vai kurām ir 
jāpārvar ievērojami metodoloģiski šķēršļi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Edward Scicluna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija 1. punktā minēto pagaidu 
atkāpi piešķir tikai gadījumos, kad ir 
skaidra resursu nepietiekamība vai 
ievērojami metodoloģiski šķēršļi. Atkāpi 
piešķir tikai uz laikposmu, kas ir 
pietiekams, lai dalībvalsts varētu novērst 
ar resursiem saistītos vai metodoloģiskos 
šķēršļus. Komisija nodrošina 
nepieciešamos resursus un zināšanas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm. Komisija nepiešķir 
atkāpi, ja tas nesamērīgi mazinātu 
apkopoto datu precizitāti. Dalībvalsts IKP 
īpatsvaru Savienībā vai eurozonā 
neuzskata par pamatojumu atkāpes 
piešķiršanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Edward Scicluna

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Deleģētos aktus neizmanto attiecībā uz 
statistikas informāciju, ko apkopo saistībā 
ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūras vai makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības procedūru īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par vēl
diviem mēnešiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 56
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
A pielikums – 1. nodaļa – 1.18 punkts - b apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) valdības loma un tās finansiālais 
stāvoklis;

2) valdības loma un tās finansiālais 
stāvoklis, lai varētu analizēt ieņēmumus, 
izdevumus un parādsaistības nacionālā 
un reģionālā līmenī līdz NUTS 
2. līmenim;
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Or. it

Grozījums Nr. 57
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
A pielikums – 1. nodaļa – 1.18. punkts – b apakšpunkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) centrālās valdības izdevumu reģionālā 
teritorializācija;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
A pielikums – 1. nodaļa – 1.18. punkts – b apakšpunkts – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) reģionu dati par attiecību starp 
publiskajām un privātajām akcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
A pielikums – 1. nodaļa – 1.18. punkts – d. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) ES ekonomiku savstarpējās atkarības 
analīze;

2) ES ekonomiku savstarpējās atkarības 
analīze, ņemot vērā dalībvalstis un to 
reģionus, it īpaši tos reģionus, kuriem ir 
likumdošanas un fiskālās pilnvaras;

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
A apakšpunkts – 1. nodaļa – 1.18. punkts – d apakšpunkts – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) dati par reģionu fiskālo 
nelīdzsvarotību (izmantojot monetārās 
plūsmas metodi) tiem NUTS 1. un 
2. līmeņa reģioniem, kuriem ir fiskālas un 
likumdošanas pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
A pielikums – 13. nodaļa – 13.04. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģionālie konti aptver to pašu kontu 
komplektu, ko nacionālie konti, un tie 
parāda reģionālās ekonomiskās struktūras, 
attīstību un atšķirības. Konceptuālu un 
mērījumu problēmu dēļ reģionu kontu 
komplekta aptvērums un detalizācija ir 
ierobežotāka salīdzinājumā ar 
nacionālajiem kontiem.

Reģionālie konti aptver to pašu kontu 
komplektu, ko nacionālie konti, un tie 
parāda reģionālās ekonomiskās struktūras, 
attīstību un atšķirības. Konceptuālu un 
mērījumu problēmu dēļ reģionu kontu 
komplekta aptvērums un detalizācija ir 
ierobežotāka salīdzinājumā ar 
nacionālajiem kontiem. Ņemot vērā 
reģionālā līmeņa publisko izdevumu 
mērogu, visaptveroši izdevumu dati ir 
jāiesniedz par reģioniem līdz NUTS 
2. līmenim, lai publiskā finansējuma 
izmantojumam nodrošinātu lielāku 
pārredzamību.

Or. it



AM\889739LV.doc 21/22 PE480.612v01-00

LV

Grozījums Nr. 62
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
A pielikums – 13. nodaļa – 13.08. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģionālie konti jāsagatavo, pamatojoties 
uz tieši savāktajiem reģionu datiem un 
valstu datiem, kam, pamatojoties uz 
pieņēmumiem, piemērots reģionālais 
sadalījums. Jo pilnīgāki ir tieši savāktie 
dati, jo mazāka nozīme ir pieņēmumiem. 
Pietiekami pilnīgas, savlaicīgas un ticamas 
reģionālās informācijas trūkuma dēļ, 
sagatavojot reģionālos kontus, ir 
nepieciešami pieņēmumi. Tas nozīmē, ka 
atsevišķas atšķirības starp reģioniem ne 
vienmēr tiek parādītas reģionālajos kontos.

Reģionālos kontus sagatavo, pamatojoties 
uz tieši savāktajiem reģionu datiem un —
īpašu izņēmumu gadījumā — valstu 
datiem, kam, pamatojoties uz 
pieņēmumiem, piemērots reģionālais 
sadalījums. Jo pilnīgāki ir tieši savāktie 
dati, jo mazāka nozīme ir pieņēmumiem. 
Pietiekami pilnīgas, savlaicīgas un ticamas 
reģionālās informācijas trūkuma dēļ, 
sagatavojot reģionālos kontus, ir 
nepieciešami pieņēmumi. Tas nozīmē, ka 
atsevišķas atšķirības starp reģioniem ne 
vienmēr tiek parādītas reģionālajos kontos.

Or. it

Grozījums Nr. 63
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
B pielikums – 1. tabula – 2., 801., 27., un 28. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2 Galvenie agregāti par vispārējo valdību ― par gadu 3/9 no 1995. gada

801 Nefinanšu konti pa sektoriem ― par ceturksni 85 dienas no 1999. gada 
1. cet.

27 Vispārējās valdības finanšu konti ― par ceturksni 85 dienas no 1999. gada 
1. cet.

28 Valdības parāds ― par ceturksni 3 no 2000. gada 
1. cet.

Grozījums

2 Galvenie agregāti par vispārējo valdību ― par gadu
3/9 vai — vismaz eurozonas 

dalībvalstīm — 85 dienas 
un 82 dienas no 2017. gada.

no 1995. gada
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801 Nefinanšu konti pa sektoriem ― par ceturksni
85 dienas un — vismaz 

eurozonas dalībvalstīm —
82 dienas no 2017. gada.

no 1999. gada 
1. cet.

27 Vispārējās valdības finanšu konti ― par ceturksni
85 dienas un — vismaz 

eurozonas dalībvalstīm —
82 dienas no 2017. gada.

no 1999. gada 
1. cet.

28 Valdības parāds ― par ceturksni
3 vai — vismaz eurozonas 
dalībvalstīm — 85 dienas 

un 82 dienas no 2017. gada.

no 2000. gada 
1. cet.

Or. en

Pamatojums

ECB ir pieprasījusi īsāku termiņu, lai ECB valdes sanāksmēm būtu pieejama informācija.
Tomēr termiņu saīsināšana šādiem statistikas datiem var apdraudēt informācijas kvalitāti, it 
īpaši tad, ja pretējā gadījumā to sagatavotu integrētā veidā. Šādu datu iesniegšanas 
nodrošināšana radītu arī būtisku papildu izmaksu slogu. Tā kā ECB šī informācija ir 
vajadzīga tikai par eurozonas valstīm, iesniegšanas termiņš citām dalībvalstīm jāatstāj 
nemainīgs līdz laikam, kad varēs labāk novērtēt attiecību starp, no vienas puses, ieguvumiem 
no agrākas iesniegšanas un, no otras puses, samazinātu ticamību un lielākām izmaksām 
atbilstības nodrošināšanai.


