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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\879967ET.doc 3/20 PE473.886v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................20



PE473.886v01-00 4/20 PR\879967ET.doc

ET



PR\879967ET.doc 5/20 PE473.886v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidus kasutatava 
Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta
(KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0774),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0010/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. mai 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni 
arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriikide majanduse ning 
majandus- ja rahaliidu järelevalveks on 
vaja võrreldavaid, ajakohaseid ja 
usaldusväärseid andmeid iga liikmesriigi 
või piirkonna majanduse struktuuri ja 
arengu kohta.

(1) Euroopa Liidu poliitika 
kujundamiseks ja liikmesriikide 
majanduse ning majandus- ja rahaliidu 
järelevalveks on vaja võrreldavaid, 
ajakohaseid ja usaldusväärseid andmeid iga 
liikmesriigi või piirkonna majanduse 
struktuuri ja arengu kohta.

                                               
1 ELT C 203, 9.7.2011, lk 3.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu kodanikud vajavad 
rahvamajanduse arvepidamist kui 
liikmesriigi või piirkonna majanduse 
olukorra hindamise peamist vahendit.
Võrreldavuse huvides tuleks selline 
arvepidamine koostada ühtsete põhimõtete 
alusel, mis ei ole mitmeti tõlgendatavad.

(3) Euroopa Liidu kodanikud vajavad 
rahvamajanduse arvepidamist kui 
liikmesriigi või piirkonna majanduse 
olukorra hindamise peamist vahendit.
Võrreldavuse huvides tuleks selline 
arvepidamine koostada ühtsete põhimõtete 
alusel, mis ei ole mitmeti tõlgendatavad.
Esitatav teave peaks olema võimalikult 
täpne, täielik ja õigeaegne, et tagada 
maksimaalne läbipaistvus, eriti avaliku 
sektori osas.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Keskkonna- ja sotsiaalarvepidamises 
tuleks tähelepanu pöörata komisjoni 20. 
augusti 2009. aasta teatisele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga
„SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas”. Vaja on täiendavaid 
metodoloogilisi uuringuid ja andmeteste, 
eriti selleks, et võtta paremini arvesse 
avaliku sektori ja keskkonna 
lisandväärtust. Uurida tuleks võimalust 
kasutada uusi automatiseeritud ja 
reaalajas toimuvaid andmete kogumise 
meetodeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Andmete avaldamisel tuleks võtta 
kasutajasõbralik lähenemine, pakkudes 
liidu kodanikele ja sidusrühmadele 
ligipääsetavat ja kasulikku teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Täiendavaid uuringuid ja lisatöid on 
veel vaja teostada eelkõige SKP 
täiendamise ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia küsimustes eesmärgiga töötada 
välja põhjalikum heaolu ja edusammude 
mõõtmise metoodika, toetamaks aruka, 
kestliku ja kaasava majanduse arengut, 
võttes arvesse keskkonnaga seotud 
kaalutlusi. Sellised uuringud ja lisatööd 
aitavad veelgi parandada andmete 
kättesaadavust, edastust ja kvaliteeti, 
täiendada metoodikaid ja niiviisi 
valmistuda tulevaseks arenguks. Andmeid 
rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise kohta tuleks käsitleda nende 
eesmärkide poole püüdlemise osana.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määruse lisade muutmiseks 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon 
peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(16) Käesoleva määruse lisade muutmiseks 
tuleks komisjonile delegeerida Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaselt volitused õigusaktide 
vastuvõtmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon 
peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil ning vajaduse korral Euroopa 
Keskpangaga (EKP). Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Kuna käesoleva määruse rakendamine 
võib nõuda liikmesriikide 
statistikasüsteemides põhjalikumaid 
kohandusi, võib komisjon lubada 
liikmesriikidele erandeid, kui on olemas
tugevaid põhjuseid, miks andmete 
esitamine ei ole võimalik, kuna 
olemasolevad ressursid on ebapiisavad või 
on vaja ületada olulised metodoloogilised 
takistused. Sellised erandid peaksid olema 
ajutised ja kuuluma läbivaatamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võib artiklite 7, 8 ja 9 kohase 
delegeeritud õigusaktiga vastu võtta ESA 
2010 metoodika muudatused, mille 
eesmärk on selle sisuline selgitamine ja 
täiustamine, juhul kui muudatused ei 
muuda selle metoodika põhimõisteid, 
nende rakendamine ei eelda lisavahendeid 
ja need ei põhjusta omavahendite 
suurenemist. Komisjon koostab 
delegeeritud õigusaktide eelnõud vajaduse 
korral tihedas koostöös Euroopa 
Keskpangaga.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon vaatab ...* läbi B lisa ja 
võtab vastu artiklite 7, 8 ja 9 kohase 
delegeeritud õigusakti, et korrastada ja
ühtlustada andmete edastamise tabeleid, 
et tagada selge, sidus, üheselt mõistetav ja 
läbipaistev andmeedastusprogramm.
_____________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud 
andmete kvaliteeti.

4. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud 
andmete kvaliteeti. Komisjon (Eurostat) 
esitab Euroopa Parlamendile alates ...* 
iga kahe aasta järel aruande 
rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise andmete kvaliteedi kohta.
_____________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi statistikasüsteemis on 
käesoleva määruse kohaldamiseks vaja 
teha põhjalikumaid muudatusi, võib 
komisjon lubada liikmesriikidele erandeid 
artiklis 10 osutatud korra kohaselt alates 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevast kuni 1. jaanuarini 2020.

1. Kui liikmesriigi statistikasüsteemis on 
käesoleva määruse kohaldamiseks vaja 
teha põhjalikumaid muudatusi, võib 
komisjon lubada liikmesriikidele ajutisi
erandeid artiklis 10 osutatud korra kohaselt 
alates käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevast kuni 1. jaanuarini 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon lubab lõikes 1 osutatud erandit 
üksnes juhul, kui see on õigustatud selgelt 
ebapiisavate ressursside või oluliste 
metodoloogiliste takistuste tõttu. Erandit 
lubatakse üksnes ajavahemikuks, mis on 
piisav selleks, et liikmesriik saaks 
lahendada oma ressursside või 
metodoloogiliste takistustega seotud 
probleemid. Komisjon ei luba erandit 
juhul, kui see kahjustaks 
ebaproportsionaalselt koondandmete 
täpsust. Liikmesriigi SKP osakaal liidus
või euroalas ei ole erandi lubamise 
põhjenduseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad
kahe kuu jooksul alates 
teatamiskuupäevast esitada delegeeritud 
õigusaktile vastuväiteid.

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad
kolme kuu jooksul alates 
teatamiskuupäevast esitada delegeeritud 
õigusaktile vastuväiteid.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
A lisa – 2. peatükk – punkt 2.21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.21 Valdusettevõte, kes lihtsalt omab 
tütarettevõtete varasid, on üks varasid 
hoidva finantsasutuse näide. Muud 
üksused, mida samuti käsitatakse varasid 
hoidva finantsasutustena, on eespool 
kirjeldatud eriotstarbeliste üksuste 
tunnusjoontega üksused, mis hõlmavad 
investeerimis- ja pensionifonde ning 
üksuseid, mida kasutatakse üksikisikute või 
perekondade rikkuse hoidmiseks ja 
haldamiseks, varade hoidmiseks 
väärtpaberistamise eesmärgil,
võlaväärtpaberite emiteerimiseks seotud 
ettevõtete nimel (sellist ettevõtet võib 
nimetada sihtäriühinguks (conduit) ning 
muude finantsfunktsioonide täitmiseks;

2.21 Valdusettevõte, kes lihtsalt omab 
tütarettevõtete varasid, on üks varasid 
hoidva finantsasutuse näide. Muud 
üksused, mida samuti käsitatakse varasid 
hoidva finantsasutustena, on eespool 
kirjeldatud eriotstarbeliste üksuste 
tunnusjoontega üksused, mis hõlmavad 
investeerimis- ja pensionifonde ning 
üksuseid, mida kasutatakse üksikisikute või 
perekondade rikkuse hoidmiseks ja 
haldamiseks, võlaväärtpaberite 
emiteerimiseks seotud ettevõtete nimel
(sellist ettevõtet võib nimetada 
sihtäriühinguks (conduit) ning muude 
finantsfunktsioonide täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

EKP soovitatud muudatusettepanek. Väärtpaberistamistehingutesse kaasatud 
finantsvahendusettevõtteid mis tahes kujul ei saa käsitleda varasid hoidvate finantsasutustena 
– eelkõige põhjusel, et neid ei konsolideerita algatajaga, olenemata sõltumatuse kriteeriumist. 
Need liigitatakse muudeks finantsvahendusettevõteteks (S.125). Vt määruse EKP/2008/30 
artiklit 1 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja 
kohustuste statistika kohta (2).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
A lisa – 2. peatükk – punkt 2.75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.75 Määratlus: hoiustavate ettevõtete, 
v.a keskpanga allsektor (S.122) hõlmab 
kõiki finantsinstitutsioone ja 
kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone
(v.a need, mis kuuluvad keskpanga ja 
rahaturufondide allsektoritesse), mis 
tegelevad peamiselt finantsvahendusega ja 
võtavad institutsionaalsetelt üksustelt vastu 
hoiuseid ning annavad oma arvel ja nimel 
laenu ja/või investeerivad väärtpaberitesse.

2.75 Määratlus: hoiustavate ettevõtete, 
v.a keskpanga allsektor (S.122) hõlmab 
kõiki finantsinstitutsioone ja 
kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone
(v.a need, mis kuuluvad keskpanga ja 
rahaturufondide allsektoritesse), mis 
tegelevad peamiselt finantsvahendusega ja 
võtavad institutsionaalsetelt üksustelt, mis 
ei ole rahaloomeasutused, vastu hoiuseid
ja/või nende lähedasi asendajaid ning 
annavad oma arvel ja nimel laenu ja/või 
investeerivad väärtpaberitesse.

Or. en

Selgitus

EKP soovitatud muudatusettepanek. Tekst tuleb viia kooskõlla muude rahaloomeasutuste 
mõistega 19. detsembri 2008. aasta määruse EKP/2008/32 rahaloomeasutuste sektori bilansi 
kohta (uuestisõnastamine) artiklis 1 (3). Sama sõnastust on kasutatud ka SNA 2008-s.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
A lisa – 2. peatükk – punkt 2.90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.90 Määratlus: 
väärtpaberistamistehingutesse kaasatud 
finantsvahendusettevõtted on ettevõtted, 

2.90 Määratlus: 
väärtpaberistamistehingutesse kaasatud 
finantsvahendusettevõtted on ettevõtted, 
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mis teevad väärtpaberistamistehinguid. 
Finantsvahendusettevõtted, mis vastavad 
institutsionaalse üksuse kriteeriumitele, 
liigitatakse allsektorisse S.125, muudel 
puhkudel käsitatakse neid osana 
emaettevõttest.

mis teevad väärtpaberistamistehinguid.

Or. en

Selgitus

EKP soovitatud muudatusettepanek. Väärtpaberistamistehingutesse kaasatud 
finantsvahendusettevõtteid tuleb käsitleda iseseisvate institutsionaalsete üksustena olenemata 
kriteeriumidest nagu "sõltumatuse määr" (vt 2.22). Vt määruse EKP/2008/30 artiklit 1.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
A lisa – 3. peatükk – punkt 3.19 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote majanduslikult olulise hinna 
määratlemisel lähtutakse toodangu tootnud 
institutsionaalsest ja kohalikust 
tegevusalaüksusest. Näiteks müüakse kogu 
kodumajapidamiste omanduses olevate 
juriidilise isiku õigusteta üksuste toodang 
muudele institutsionaalsetele üksustele 
majanduslikult oluliste hindadega, st seda 
tuleb käsitada turutoodanguna. Muude 
institutsionaalsete üksuste toodangu puhul 
kontrollitakse kvantitatiivse kriteeriumi
(50% kriteeriumi) abil nende üksuste 
suutlikkust tegelda turutegevusega 
majanduslikult oluliste hindadega; selleks 
kasutatakse müügitulude suhet 
tootmiskuludesse. Et olla turutootja, peab 
üksus mitme aasta jooksul katma vähemalt 
50% oma kuludest müügitulude arvelt.

Toote majanduslikult olulise hinna 
määratlemisel lähtutakse toodangu tootnud 
institutsionaalsest ja kohalikust 
tegevusalaüksusest. Näiteks müüakse kogu 
kodumajapidamiste omanduses olevate 
juriidilise isiku õigusteta üksuste toodang 
muudele institutsionaalsetele üksustele 
majanduslikult oluliste hindadega, st seda 
tuleb käsitada turutoodanguna. Muude 
institutsionaalsete üksuste toodangu puhul 
kontrollitakse kvantitatiivse kriteeriumi
(50% kriteeriumi) abil nende üksuste 
suutlikkust tegelda turutegevusega 
majanduslikult oluliste hindadega; selleks 
kasutatakse müügitulude suhet 
tootmiskuludesse. Et olla turutootja, peab 
üksus mitme aasta jooksul katma 100%
oma kuludest müügitulude arvelt.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
A lisa – 5. peatükk – punkt 5.108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.108 Oluline on kindlaks teha, kas 
varade väärtpaberistamisega tegelev 
finantsinstitutsioon haldab oma portfelli 
aktiivselt, emiteerides võlaväärtpabereid 
ja kandes riski, või pigem tegutseb 
investeerimisfondina, mis haldab varasid 
passiivselt või hoiab võlaväärtpabereid. 
Kui finantsinstitutsioon on varaportfelli 
seaduslik omanik, emiteerib 
võlaväärtpabereid, mis kannavad 
portfellis intressi, omab erinevaid 
kontosid ning kannab turu- ja 
krediidiriski, tegutseb ta 
finantsvahendajana, mis 
klassifitseeritakse muudeks 
finantsvahendusettevõteteks. Varade 
väärtpaberistamisega tegelevad 
finantsinstitutsioonid ei kanna tavaliselt 
turu- või krediidiriski, sest iga vastavate 
riskide tõttu toimuv muudatus nende 
hoitavate varade väärtuses 
kompenseeritakse üks-ühele põhimõttel, 
vähendades varaga tagatud väärtpaberite 
omanikele makstavat põhiosa ja/või 
intressi. Lisaks nõuavad krediidireitingu 
agentuurid, et väärtpaberistamisega 
tegelevad ettevõtted oleksid maksejõuetuse 
eest täielikult kaitstud. Varade 
väärtpaberistamisega tegelevaid 
finantsinstitutsioone eristatakse üksustest, 
mis on loodud üksnes konkreetsete 
finantsvarade ja -kohustuste portfellide 
hoidmiseks. Need üksused on seotud oma 
emaettevõtjaga, kui nende asukoht on 
emaettevõtjaga samas riigis. 
Mitteresidendist üksustena käsitatakse 
neid siiski eraldi institutsionaalsete 
üksustena ja need klassifitseeritakse 
varasid hoidvateks 
finantsinstitutsioonideks.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

EKP soovitatud muudatusettepanek. See punkt tuleb välja jätta, kuna see ei ole kooskõlas 
väärtpaberistamise ettevõtete suhtes kohaldatavate määratluste ja kriteeriumidega. Selle 
kohaldamisega tuleks konsolideerida residentidest ettevõtjad residentidest emaettevõtjatega, 
kuna väärtpaberistamise ettevõtjad tavaliselt ei täida ettepandud turu- ja krediidiriski 
kandmise kriteeriume (vt ka muudatusettepanek 17).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
A lisa – 20. peatükk – punkt – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suutlikkust tegeleda turutegevusega 
kontrollitakse eeskätt tavapärase
kvantitatiivse kriteeriumi (50 %
kriteerium) abil, kasutades müügitulu ja 
tootmiskulude suhtarvu (nagu see on 
määratletud punktides 20.30 ja 20.31).
Selleks, et avaliku sektori üksus oleks 
turutootja, peab ta katma vähemalt 50 %
oma kuludest müügitulu arvelt püsivalt 
mitme aasta jooksul.

Suutlikkust tegeleda turutegevusega 
kontrollitakse eeskätt kvantitatiivse 
kriteeriumi (100 % kriteerium) abil, 
kasutades müügitulu ja tootmiskulude 
suhtarvu (nagu see on määratletud 
punktides 20.30 ja 20.31). Selleks, et 
avaliku sektori üksus oleks turutootja, peab 
ta katma 100 % oma kuludest müügitulu 
arvelt püsivalt mitme aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
B lisa – esimene tabel – read 2, 801, 27 ja 28

Komisjoni ettepanek

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

801 Mittefinantskontod sektorite kaupa – kvartaalsed 85 päeva

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

27 Valitsemissektori rahastamiskontode andmed – kvartaalsed 85 päeva
Alates 

1999. aasta 
esimesest 
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kvartalist

28 Valitsemissektori võlg – kvartaalne 3

Alates 
2000. aasta 
esimesest 
kvartalist

Muudatusettepanek

2 Valitsemissektori peamised koondnäitajad – aastased 85 päeva (*) Alates 
1995. aastast

801 Mittefinantskontod sektorite kaupa – kvartaalsed 85 päeva (*)

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

27 Valitsemissektori rahastamiskontode andmed – kvartaalsed 85 päeva (*)

Alates 
1999. aasta 
esimesest 
kvartalist

28 Valitsemissektori võlg – kvartaalne 85 päeva (*)

Alates 
2000. aasta 
esimesest 
kvartalist

___________________
(*) 82 päeva 2017. aastast, vähemalt euroalasse kuuluvate liikmesriikide puhul.

Or. en

Selgitus

Amendment suggested by the ECB. The ECOFIN Council endorsed in September 2000 the 
EMU Action Plan on Statistical Requirements and set the target time for quarterly integrated 
euro area accounts by institutional sector at t+90 days following the reference quarter to 
meet the ECB’s monetary policy needs. This implied that Eurostat and the ECB would have to 
collect the respective national data at t+82 days. Due to the envisaged schedule for ECB 
Governing Council meetings in 2015 and 2016, a reduction in the time lag to t+85 would 
suffice for 2015 to 2016. Accordingly, the ECB supports advancing the reporting deadlines 
for the quarterly sector accounts under the ESA transmission programme to t+85 days by 
2014, aiming at t+82 days by 2017 to support the compilation of full quarterly integrated 
euro area accounts at t+90 days.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
B lisa – tabel 2 – 2 viimast rida

Komisjoni ettepanek

EDP_D.41 Vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga intressivood(1) (4) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

EDP_B.9 Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse kohaselt(4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Muudatusettepanek

D.41 Intressid S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Selgitus

EKP soovitatud muudatusettepanek. Selle tehnilise muudatuse eesmärk on viia ESA ja 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus omavahel vastavusse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
B lisa – tabel 801 – 2 viimast rida

Komisjoni ettepanek

Lisateave valitsemissektori kohta Sektorid

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Valitsemissektori kogukulud x
OTR Valitsemissektori kogutulud x

Muudatusettepanek

Lisateave valitsemissektori kohta Sektorid

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Valitsemissektori kogukulud x
OTR Valitsemissektori kogutulud x
EMH Töötatud lepingulised tunnid x
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EMP Töötajad x

Or. en

Selgitus

EKP soovitatud muudatusettepanek. Selleks et täita avaliku sektori ja poliitika vajadust mõõta 
valitsussektoris tasustamist töötaja ja tunni kohta, tuleb edastusprogrammis (tabel 801) 
kajastada kvartaliandmeid valitsussektori töötajate arvu ja töötundide kohta.
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SELETUSKIRI

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad, mida tuleb järgida olulise tähtsusega 
makromajandusandmete kogumisel ja avaldamisel ELis. Tegelikkuses kujutab komisjoni 
ettepanek endast Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (Euroopa 
arvepidamissüsteem – ESA) põhjalikku läbivaatamist, tuginedes Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni rahvamajanduse arvepidamise süsteemile (SNA – võeti vastu 2008. aastal) ja 
süvenedes rohkem üksikasjadesse.

Avaliku arutelu keskmes on statistika: sõltumatud, usaldusväärsed, võrreldavad ja õigeaegsed 
andmed on vajalikud nii poliitikakujundajatele kui ka ettevõtjatele ja kodanikele, et mõõta, 
hinnata ja jälgida tegelikku majanduslikku olukorda ja selle arenguid. Kõigiti tuleks püüda 
tagada, et muudetud ESA annaks ELi kodanikele kõrgeima kvaliteediga makromajanduslikku 
statistikat, mille aluseks on usaldusväärne metoodika ja mis esitatakse täpse ajakava kohaselt.

Kuna liikmesriigid väljendavad muret halduskoormuse pärast, siis soovitatakse raportis, et 
võimaluse korral tuleks kasutada automatiseeritud ja reaalajas toimuvaid andmete kogumise 
meetodeid. 

Lisaks tehakse raportis ettepanek tugevdada komisjoni ettepanekut järgmistel viisidel:

 raportis rõhutatakse, et esitatavad andmed peaksid olema võimalikult täielikud, et 
tagada maksimaalne läbipaistvus, eriti avaliku sektori osas, ning nõutakse, et andmete 
koostamisel ja avaldamisel tuleks silmas pidada kasutajat;

 selles rõhutatakse, et vaja on täiendavat metodoloogilist tööd, et anda täielikum 
ülevaade keskkonnaaspektidest, kodumajapidamiste tegevusest ja avalikust sektorist;

 selle eesmärk on piirata erandeid absoluutse miinimumini, et tagada selge ja täielik 
ülevaade; hiljutised sündmused on näidanud, et isegi riigid, kelle SKP moodustab vaid 
väikese osa ELi SKPst, võivad avaldada süsteemset mõju: ei tohi lubada olukorda, kus 
väikeste riikide kohta ei ole täielikku teavet;

 raportis kutsutakse komisjoni üles andmeedastusprogrammi täielikult ümber 
kavandama: B lisas esitatud programm on segadusttekitav ja ei võimalda täielikult aru 
saada, mida liikmesriikide avaldatav statistika peaks sisaldama, kui tihti seda tuleks 
avaldada ja millised on sellega seotud tähtajad; 

 raportiga nõutakse, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile iga kahe aasta järel 
aruande rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi kohta;

 raportiga nähakse Euroopa Parlamendi jaoks delegeeritud õigusaktide läbivaatamiseks 
ette rohkem aega.


