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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa
(KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0774),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0010/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 19. toukokuuta 2011 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden kansantalouksien sekä 
talous- ja rahaliiton, jäljempänä 'EMU', 
seurantaan tarvitaan kunkin jäsenvaltion tai 
alueen taloudellisen tilanteen rakennetta ja 
kehitystä koskevia vertailukelpoisia, 
ajanmukaisia ja luotettavia tietoja.

(1) Unionin politiikan laadintaan ja 
jäsenvaltioiden kansantalouksien sekä 
talous- ja rahaliiton, jäljempänä 'EMU', 
seurantaan tarvitaan kunkin jäsenvaltion tai 
alueen taloudellisen tilanteen rakennetta ja 
kehitystä koskevia vertailukelpoisia, 

                                               
1 EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3.
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ajanmukaisia ja luotettavia tietoja.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin kansalaiset tarvitsevat talouden 
tilinpitoa perusvälineeksi jäsenvaltion tai 
alueen taloudellisen tilanteen arvioimista 
varten. Vertailukelpoisuuden vuoksi 
tällaiset tilinpidot olisi laadittava 
yhtenäisten ja yksiselitteisten periaatteiden 
mukaisesti.

(3) Unionin kansalaiset tarvitsevat talouden 
tilinpitoa perusvälineeksi jäsenvaltion tai 
alueen taloudellisen tilanteen arvioimista 
varten. Vertailukelpoisuuden vuoksi 
tällaiset tilinpidot olisi laadittava 
yhtenäisten ja yksiselitteisten periaatteiden 
mukaisesti. Toimitettujen tietojen olisi 
oltava mahdollisimman tarkkoja, 
täydellisiä ja ajankohtaisia, jotta 
varmistetaan erityisesti julkista sektoria 
koskeva mahdollisimman suuri avoimuus.

Or. en

Tarkistus 3

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. Uudet menetelmätutkimukset
ja tietojen testaukset ovat tarpeen, jotta 
voidaan erityisesti ottaa entistä paremmin 
huomioon julkisen sektorin ja ympäristön 
lisäarvo. Olisi hyödynnettävä uusia ja 
tosiaikaisia tietojenkeruumenetelmiä.
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Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tietoja julkistettaessa olisi 
noudatettava käyttäjäystävällistä 
lähestymistapaa antamalla unionin 
kansalaisille ja sidosryhmille helposti 
saatavaa ja hyödyllistä tietoa.

Or. en

Tarkistus 5

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

(14) Tutkimus- ja kehittämismenot ovat 
investointeja, ja ne olisi sen vuoksi 
kirjattava kiinteän pääoman 
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. en
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Tarkistus 6

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 
valmistautua siten tulevaan kehitykseen.

(15) Selvityksiä ja kehitystyötä on tehtävä, 
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 huomioon ottaen. 
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 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(16) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi. On erityisen 
tärkeää, että komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla ja 
tarvittaessa Euroopan keskuspankin 
(EKP) kanssa. Komission olisi delegoituja 
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säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

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, mikäli voidaan 
perustellusti osoittaa, että tietojen 
toimittaminen ei ole mahdollista, koska 
käytettävissä ei ole riittävästi resursseja 
tai on ylitettävä huomattavia 
metodologisia esteitä. Tällaisten 
poikkeusten olisi oltava tilapäisiä ja niitä 
olisi arvioitava uudelleen.

Or. en

Tarkistus 9

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 

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 
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edellytä lisävaroja ja ettei niiden 
soveltaminen aiheuta omien varojen 
kasvua. 

edellytä lisävaroja ja ettei niiden 
soveltaminen aiheuta omien varojen 
kasvua. Komissio laatii ehdotukset 
delegoiduiksi säädöksiksi tarvittaessa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
keskuspankin kanssa.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tarkastelee ... päivään 
...kuuta ...* mennessä liitettä B ja antaa 
delegoidun säädöksen 7, 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti järjestelläkseen ja 
uudistaakseen tiedonsiirtotaulukoita 
selkeän, johdonmukaisen, yksiselitteisen 
ja avoimen tiedonsiirto-ohjelman 
varmistamiseksi.
_____________
*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen 
tietojen laadun.

4. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen 
tietojen laadun. Komissio (Eurostat) antaa 
Euroopan parlamentille selvityksen 
kansantalouden ja aluetilinpitoa 
koskevien tietojen laadusta kahden 
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vuoden välein ... päivästä ...kuuta ...*.
_____________
*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi 10 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen myöntää 
jäsenvaltioille 1 päivään tammikuuta 2020 
saakka poikkeuksia tämän asetuksen 
soveltamisesta, jos tämän asetuksen 
soveltaminen edellyttää huomattavia 
mukautuksia kansalliseen 
tilastojärjestelmään.

1. Komissio voi 10 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen myöntää 
jäsenvaltioille 1 päivään tammikuuta 2020 
saakka tilapäisiä poikkeuksia tämän 
asetuksen soveltamisesta, jos tämän 
asetuksen soveltaminen edellyttää 
huomattavia mukautuksia kansalliseen 
tilastojärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio myöntää 1 kohdan mukaisesti 
poikkeuksen vain, jos se on perusteltua 
selvästi riittämättömien resurssien tai 
menettelyä koskevien huomattavien 
esteiden vuoksi. Poikkeus myönnetään 
ainoastaan riittäväksi ajanjaksoksi, jonka 
kuluessa jäsenvaltiot voivat ratkaista 
resursseihin tai menettelyä koskeviin 
esteisiin liittyvät ongelmansa. Komissio ei 
myönnä poikkeusta, jos se heikentäisi 
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suhteettomasti aggregaattitietojen 
tarkkuutta. Jäsenvaltion BKT:n osuus 
unionissa tai euroalueella ei ole peruste 
poikkeuksen myöntämiselle.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat
vastustaa delegoitua säädöstä kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kolmella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite A – Luku 2 – Kohta 2.21

Komission teksti Tarkistus

2.21 Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa 
tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki 
rahoituslaitoksiin kuuluvista 
kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin 
kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös 
sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut 
erityistä tarkoitusta varten perustetun 
yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja 
eläkerahastot mukaan luettuina, sekä 
yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai 
perheiden omaisuuden hallussapitoon ja 
hoitoon, varojen hallussapitoon 

2.21 Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa 
tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki 
rahoituslaitoksiin kuuluvista 
kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin 
kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös 
sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut 
erityistä tarkoitusta varten perustetun 
yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja 
eläkerahastot mukaan luettuina, sekä 
yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai 
perheiden omaisuuden hallussapitoon ja 
hoitoon ja velkapapereiden 
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arvopaperistamista varten ja 
velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden 
kanssa etuyhteydessä olevien yritysten 
nimissä (sellaista yhtiötä voidaan myös 
kutsua erityissijoitusrahastoksi), 
arvopaperistamisvälineitä varten ja 
toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.

liikkeeseenlaskuun niiden kanssa 
etuyhteydessä olevien yritysten nimissä 
(sellaista yhtiötä voidaan myös kutsua 
erityissijoitusrahastoksi) ja toteuttamaan 
muita rahoitustehtäviä.

Or. en

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Arvopaperistamisiin osallistuvia erityisyhteisöjä ei voida 
mitenkään kohdella samoin kuin rahoituslaitoksiin kuuluvia kytkösyhtiöitä erityisesti siksi, 
että niitä ei yhdistetä alullepanijaan "riippumattomuutta" koskevista vaatimuksista 
huolimatta. Ne luokitellaan muiksi rahoituksen välittäjiksi (S.125). Katso arvopaperistamisiin 
osallistuvien erityisyhteisöjen saamisista ja veloista 19. joulukuuta 2008 annetun asetuksen 
EKP/2008/30 1 artikla (2).

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite A – Luku 2 – Kohta 2.75

Komission teksti Tarkistus

2.75 Määritelmä: Alasektori talletuksia 
vastaanottavat yhteisöt, muut kuin 
keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut 
kuin alasektoreihin keskuspankki ja 
rahamarkkinarahastot luokitellut 
rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset 
yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät 
rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa 
vastaan talletuksia institutionaalisilta 
yksiköiltä ja omaan lukuun myöntää 
lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.

2.75 Määritelmä: Alasektori talletuksia 
vastaanottavat yhteisöt, muut kuin 
keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut 
kuin alasektoreihin keskuspankki ja 
rahamarkkinarahastot luokitellut 
rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset 
yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät 
rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa 
vastaan talletuksia ja/tai niiden läheisiä 
vastineina muilta institutionaalisilta 
yksiköiltä kuin rahalaitoksilta ja omaan 
lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä 
arvopaperisijoituksia.

Or. en

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Teksti on yhdenmukaistettava 19. joulukuuta 2008 
rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen EKP/2008/32 1 artiklan mukaisen määritelmän 
"rahalaitos" kanssa (uudelleenlaadinta) (3). Vastaava sanamuoto on myös SNA 2008:ssa.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite A – Luku 2 – Kohta 2.90

Komission teksti Tarkistus

2.90 Määritelmä: Arvopaperistamiseen 
osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, 
jotka suorittavat arvopaperistamiseen 
liittyviä taloustoimia. Institutionaalisen 
yksikön kriteerit täyttävät erityisyhteisöt 
luokitellaan alasektoriin S.125, ja muissa 
tapauksissa erityisyhteisöjä käsitellään 
niiden emoyrityksen kiinteänä osana.

2.90 Määritelmä: Arvopaperistamiseen 
osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, 
jotka suorittavat arvopaperistamiseen 
liittyviä taloustoimia.

Or. en

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhteisöjä olisi kohdeltava 
erillisinä institutionaalisina yksikköinä riippumatta sellaisista perusteista kuin "yksikön 
riippumattomuus emoyrityksestä" (katso 2.22 kohta). Katso asetuksen EKP/2008/30 1 artikla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite A – Luku 3 – Kohta 3.19 – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteen taloudellisesti merkittävä hinta 
määritellään suhteessa siihen 
institutionaaliseen yksikköön ja 
paikalliseen toimialayksikköön, joka on 
tuottanut tuotoksen. Esimerkiksi 
kotitalouksien omistamien yhtiöimättömien 
yritysten tuotos, joka myydään muille 
institutionaalisille yksiköille, myydään 
taloudellisesti merkittävään hintaan, toisin 
sanoen sitä on pidettävä 
markkinatuotoksena. Muiden 
institutionaalisten yksikköjen tuotoksen 
osalta kyky harjoittaa markkinatoimintaa 
taloudellisesti merkittäviin hintoihin 
tarkistetaan etenkin määrällisen kriteerin 

Tuotteen taloudellisesti merkittävä hinta 
määritellään suhteessa siihen 
institutionaaliseen yksikköön ja 
paikalliseen toimialayksikköön, joka on 
tuottanut tuotoksen. Esimerkiksi 
kotitalouksien omistamien yhtiöimättömien 
yritysten tuotos, joka myydään muille 
institutionaalisille yksiköille, myydään 
taloudellisesti merkittävään hintaan, toisin 
sanoen sitä on pidettävä 
markkinatuotoksena. Muiden 
institutionaalisten yksikköjen tuotoksen 
osalta kyky harjoittaa markkinatoimintaa 
taloudellisesti merkittäviin hintoihin 
tarkistetaan etenkin määrällisen kriteerin 
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avulla (50 %:n kriteeri) käyttämällä 
myynnin suhdetta tuotantokustannuksiin. 
Ollakseen markkinatuottaja yksikön täytyy 
pitkäkestoisesti kattaa myynnillään 
vähintään 50 prosenttia kustannuksistaan.

avulla (50 %:n kriteeri) käyttämällä 
myynnin suhdetta tuotantokustannuksiin. 
Ollakseen markkinatuottaja yksikön täytyy 
pitkäkestoisesti kattaa myynnillään 
100 prosenttia kustannuksistaan.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite A – Luku 5 – Kohta 5.108

Komission teksti Tarkistus

5.108 On tärkeää selvittää, hoitaako 
varojen arvopaperistamista harjoittava 
rahoituslaitos aktiivisesti omaa 
arvopaperisalkkuaan laskemalla 
liikkeeseen velkapapereita ja kantamalla 
riskit vai toimiiko se ainoastaan 
rahastona, joka passiivisesti hoitaa varoja 
tai pitää hallussaan velkapapereita. Kun 
rahoituslaitos on arvopaperisalkun 
juridinen omistaja, laskee liikkeeseen 
salkunhoidon kannalta olennaisia 
velkapapereita, pitää täydellistä 
kirjanpitoa ja kantaa markkina- ja 
luottoriskit, se toimii muihin rahoituksen 
välittäjiin luokiteltavana rahoituksen 
välittäjänä. Varojen arvopaperistamista 
harjoittavat rahoituslaitokset, joita 
kutsutaan myös erityisyhteisöiksi 
(financial vehicle corporation – FVC), 
eivät yleensä kanna markkina- ja 
luottoriskiä, sillä niiden hallussa olevien 
varojen arvon mahdollinen riskistä 
aiheutuva muutos kompensoituu yhden 
suhteessa yhteen pääoman vähentymisellä 
ja/tai omaisuusvakuudellisten 
arvopaperien haltijoille maksettavan 
koron vähentymisellä. Lisäksi 
luottoluokituslaitokset vaativat 
arvopaperistamista harjoittavilta yhtiöltä 
hyvää vakavaraisuutta. Varojen 
arvopaperistamista harjoittavat 

Poistetaan.
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rahoituslaitokset erotetaan yksiköistä, 
jotka on perustettu ainoastaan 
rahoitusvaroja ja velkoja sisältävien 
salkkujen hallussa pitämistä varten. 
Nämä yksiköt yhdistetään niiden 
emoyhtiöön, jos niiden kotipaikka on 
samassa maassa kuin emoyhtiön. Jos ne 
kuitenkin ovat ulkomaisia yksiköitä, niitä 
kohdellaan erillisinä institutionaalisina 
yksiköinä ja luokitellaan 
rahoituslaitoksiin kuuluviksi 
kytkösyhtiöiksi.

Or. en

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Kohta olisi poistettava, koska se ei ole johdonmukainen 
arvopaperistamisvälineisiin sovellettavien määritelmien ja perusteiden kanssa. Sen 
soveltamisen tuloksena voisi olla kotimaisten arvopaperistamisvälineiden yhdistäminen 
kotimaisiin "emoyksikköihin", koska arvopaperistamisvälineet eivät tavanomaisesti täytä 
markkina- ja luottoriskin kantamista koskevaa ehdotettua kriteeriä (katso myös tarkistus 17).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite A – Luku 20 – Kohta 20.29 – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinatoiminnan harjoittamiskyky 
todennetaan perinteisellä tavalla
määrällisen kriteerin (50 prosentin kriteeri) 
perusteella käyttämällä 
tuotantokustannusten suhdetta myyntiin 
(määritelty kohdissa 20.30 ja 20.31). Jotta 
julkinen yksikkö olisi markkinatuottaja, 
sen on pystyttävä kattamaan ainakin 
50 prosenttia kustannuksistaan myynnillä 
usean vuoden ajanjaksolla.

Markkinatoiminnan harjoittamiskyky 
todennetaan määrällisen kriteerin 
(100 prosentin kriteeri) perusteella 
käyttämällä tuotantokustannusten suhdetta 
myyntiin (määritelty kohdissa 20.30 ja 
20.31). Jotta julkinen yksikkö olisi 
markkinatuottaja, sen on pystyttävä 
kattamaan 100 prosenttia kustannuksistaan 
myynnillä usean vuoden ajanjaksolla. 

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
LIITE B – Ensimmäinen taulukko – Rivit 2, 801, 27 ja 28

Komission teksti

2 Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain 3/9 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

Tarkistus

2 Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain 85 päivää (*) 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 85 päivää (*)

vuoden 2000 
ensimmäisestä 
neljänneksestä 

lähtien

___________________
(*) 82 päivää vuodesta 2017 lähtien ainakin euroalueen jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
LIITE B – Taulukko 2 – Viimeiset 2 riviä

Komission teksti

EDP_D.41 Korot, mukaan lukien swapien ja korkotermiinisopimusten arvon 
muutokset(1) (4)

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

EDP_B.9 Nettoluotonanto (+)/ Nettoluotonotto (-) liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn mukaisesti(4)

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

Tarkistus

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

B.9 Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Tällä teknisellä muutoksella pyritään siihen, että Euroopan 
kansantalouden tilinpitojärjestelmä ja liiallisia alijäämiä koskeva menettely vastaavat 
toisiaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
LIITE B – Taulukko 801 – Viimeiset 2 riviä

Komission teksti

Julkisyhteisöjä koskevat lisätiedot Alat

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Julkisyhteisöjen menot yhteensä x
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OTR Julkisyhteisöjen tulot yhteensä x

Tarkistus

Julkisyhteisöjä koskevat lisätiedot Alat

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Julkisyhteisöjen menot yhteensä x
OTR Julkisyhteisöjen tulot yhteensä x
EMH Sopimuksen mukaiset työtunnit x
EMP Henkilöstön määrä x

Or. en

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Julkisyhteisöjen alalla työntekijää ja työtuntia kohti maksetun 
korvauksen mittaamista koskevien julkisten ja poliittisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
tiedonsiirto-ohjelmaa (taulukko 801) olisi täydennettävä neljännesvuosittain tiedoilla, jotka 
koskevat julkisyhteisöjen alalla työskentelevän henkilöstön määrää ja tehtyjä työtunteja.
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PERUSTELUT

Tässä asetuksessa vahvistetaan olennaisten makrotaloudellisten tietojen keräämistä ja 
julkistamista EU:ssa koskevat säännöt. Käytännössä komission ehdotuksessa on kyse 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (ESA) ja aluetilinpitojärjestelmän 
laajamittaisesta tarkistamisesta, joka perustuu Yhdistyneiden kansakuntien kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (SNA) viimeisimpään vuonna 2008 tehtyyn tarkistukseen.

Tilastot ovat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Riippumattomat, luotettavat, 
vertailukelpoiset ja ajan tasalla olevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta poliittiset päättäjät sekä 
taloudelliset toimijat ja kansalaiset voivat mitata, arvioida ja valvoa talouden todellista tilaa ja 
sen kehitystä. Olisi kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että tarkistettu ESA tuottaa EU:n 
kansalaisille mahdollisimman korkealaatuisia makrotaloudellisia tilastoja, jotka perustuvat 
asianmukaisiin menettelyihin ja joita julkistetaan tarkan aikataulun mukaisesti.

Jäsenvaltiot ovat huolestuneita hallinnollisista rasitteista, joten tästä syystä mietinnössä 
ehdotetaan, että mahdollisuuksien mukaan olisi noudatettava automaattisia ja tosiaikaisia 
tietojenkeruumenetelmiä. 

Mietinnössä ehdotetaan lisäksi parantamaan komission ehdotusta seuraavilla tavoilla:

 siinä korostetaan, että toimitettujen tietojen olisi oltava mahdollisimman täydellisiä, 
jotta varmistetaan erityisesti julkista sektoria koskeva mahdollisimman suuri 
avoimuus, ja edellytetään, että tiedot olisi tuotettava ja julkistettava käyttäjä huomioon 
ottaen

 siinä korostetaan, että menetelmiä koskevaa täydentävää työtä tarvitaan entistä 
täydellisemmän kuvan antamiseksi ympäristönäkökohdista, kotitalouksien toimista ja 
julkisesta sektorista

 siinä pyritään rajoittamaan poikkeukset ehdottomaan minimiin selkeän ja täydellisen 
kuvan varmistamiseksi; viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että jopa maat, 
joiden BKT on pieni osa EU:n BKT:tä, voivat kärsiä järjestelmävaikutuksista ja että ei 
ole olemassa vaihtoehtoa, että pienistä maista ei saada täydellisiä tietoja;

 siinä kehotetaan komissiota laatimaan täysin uusi tiedonsiirto-ohjelma, koska liitteessä 
B esitelty ohjelma on hämmentävä eikä siitä saa kokonaisvaltaista käsitystä siitä, mitä 
jäsenvaltioiden julkaisemien tilastojen olisi sisällettävä, miten usein niitä olisi 
julkaistava ja mitkä ovat niitä koskevat määräajat; 

 siinä pyydetään komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille kansantalouksien 
tilinpidon laadusta kahden vuoden välein

 siinä annetaan parlamentille enemmän aikaa tutkia delegoituja säädöksiä.


