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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių 
ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje
(COM(2010) 0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010) 0774),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0010/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 19 d. Europos centrinio banko nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros 
komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Norint stebėti valstybių narių ir 
ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) 
ekonomiką reikia palyginamos, naujos ir 
patikimos informacijos apie kiekvienos 
valstybės ar regiono ekonominės padėties 
struktūrą ir pokyčius.

(1) Norint formuoti Sąjungos politiką ir
stebėti valstybių narių ir ekonominės ir 
pinigų sąjungos (EPS) ekonomiką reikia 
palyginamos, naujos ir patikimos 
informacijos apie kiekvienos valstybės ar 
regiono ekonominės padėties struktūrą ir 
pokyčius.

                                               
1 OL C 203, 2011 7 9, p. 3.
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Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos piliečiams reikia ekonominių 
sąskaitų, kad jie galėtų nagrinėti bet kurios 
valstybės narės ar regiono ekonominę 
padėtį. Siekiant palyginamumo šios 
sąskaitos turėtų būti rengiamos pagal 
vienodus ir vienodai aiškinamus principus.

(3) Sąjungos piliečiams reikia ekonominių 
sąskaitų, kad jie galėtų nagrinėti bet kurios 
valstybės narės ar regiono ekonominę 
padėtį. Siekiant palyginamumo šios 
sąskaitos turėtų būti rengiamos pagal 
vienodus ir vienodai aiškinamus principus.
Siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą, 
ypač viešajame sektoriuje, pateikiama 
informacija turi būti kiek įmanoma tiksli, 
išsami ir teikiama laiku.

Or. en

Pakeitimas 3

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 pridėtinę vertę viešajam sektoriui ir 
aplinkai. Reikėtų išnagrinėti naujų 
automatizuotų duomenų tikruoju laiku 
rinkimo metodų naudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Skelbiant duomenis reikėtų laikytis į 
vartotoją orientuoto požiūrio, t. y. suteikti 
lengvai prieinamą ir naudingą 
informaciją Sąjungos piliečiams ir 
suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en

Pakeitimas 5

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 yra investicija, todėl 
turėtų būti traukiamos į sąskaitas kaip 
pagrindinio kapitalo formavimas. Vis dėlto 
reikia nurodyti duomenų, trauktinų kaip 
pagrindinio kapitalo formavimas, formatą, 
priimant deleguotąjį aktą, kai bus 
pakankamai įsitikinta duomenų 
patikimumu, tam naudojant papildomomis 
lentelėmis pagrįstą patikrinimą.

Or. en
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Pakeitimas 6

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 aplinkosaugos aspektus.
Tokie tyrimai ir kita veikla padės daryti
duomenis 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 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisijai turėtų būti suteikti
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais būtų iš dalies 
keičiami šio reglamento priedai. Ypač
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais.

(16) Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais būtų iš dalies 
keičiami šio reglamento priedai, turėtų būti 
suteikti Komisijai. Labai svarbu, kad
parengiamojo darbo metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu ir, tam tikrais 
atvejais, konsultacijas su Europos 
Centriniu Banku (ECB). Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos 
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Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 8

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 tais atvejais, kai esama 
rimtų priežasčių, jog duomenų pateikimas 
neįmanomas dėl nepakankamų išteklių 
arba dėl to, kad reikia įveikti dideles 
metodologines kliūtis. Tokios leidžiančios 
nukrypti nuostatos turėtų būti laikinos ir 
svarstomos iš naujo.

Or. en

Pakeitimas 9

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, jei 
reikia, glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos Centriniu Banku, parengia 
deleguotųjų aktų projektus.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki ...* Komisija persvarsto B priedą ir 
priima deleguotąjį aktą 7, 8 ir 
9 straipsniuose nustatyta tvarka, pagal 
kurį būtų parengtos ir supaprastintos 
duomenų perdavimo lentelės siekiant 
užtikrinti, kad duomenų perdavimo 
programa būtų aiški, nuosekli, 
nedviprasmiška ir skaidri.
_____________
*OL įrašyti datą: šeši mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perduotų duomenų kokybę vertina 
Komisija (Eurostatas).

4. Perduotų duomenų kokybę vertina 
Komisija (Eurostatas). Komisija 
(Eurostatas) kas dveji metai nuo ...* teikia 
Europos Parlamentui nacionalinių ir 
regioninių sąskaitų duomenų kokybės 
ataskaitas.
_____________
*OL įrašyti datą: dveji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei taikant šį reglamentą nacionalines 
statistines sistemas reikia labai keisti, 
Komisija, taikydama 10 straipsnyje 
nustatytą tvarką, gali leisti taikyti 
valstybėms narėms leidžiančias nukrypti 
nuostatas, galiojančias nuo reglamento 
taikymo pradžios iki 2020 m. sausio 1 d.

1. Jei taikant šį reglamentą nacionalines 
statistines sistemas reikia labai keisti, 
Komisija, taikydama 10 straipsnyje 
nustatytą tvarką, gali leisti laikinai taikyti 
valstybėms narėms leidžiančias nukrypti 
nuostatas, galiojančias nuo reglamento 
taikymo pradžios iki 2020 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija leidžia taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą pagal 1 dalį tik tuo 
atveju, jei aiškiai nepakanka išteklių arba 
esama didelių metodologinių kliūčių. 
Leidžianti nukrypti nuostata suteikiama 
tik tokiam laikotarpiui, per kurį valstybė 
narė gali išspręsti išteklių arba 
metodologijos problemas. Komisija 
neleidžia taikyti nukrypti leidžiančios 
nuostatos, jei tai pernelyg pakenktų 
bendrų duomenų tikslumui. Valstybės 
narės BVP dalis Sąjungoje arba euro 
zonoje nelaikoma priežastimi, dėl kurios 
būtų leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per tris mėnesius nuo pranešimo 
dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem
mėnesiais.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 2 skyriaus 2.21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.21 Priklausomos finansų įstaigos 
pavyzdys – kontroliuojančioji bendrovė, 
kuriai tik priklauso nuosavybės teise 
patronuojamųjų bendrovių turtas.
Priklausomomis finansų įstaigomis taip pat 
laikomi vienetai, turintys pirmiau aprašytų 
SPV būdingų savybių, taip pat investicijų ir 
pensijų fondai, vienetai, kuriais asmenys ar 
šeimos naudojasi savo turtui valdyti, 
vienetai, kurie valdo turtą, skirtą pakeisti 
vertybiniais popieriais, susijusių bendrovių 
vardu išduoda skolos vertybinius popierius
(tokia bendrovė gali būti vadinama 
tarpininku), pakeitimo vertybiniais 
popieriais vienetai ir kitas finansines 
funkcijas atliekantys vienetai.

2.21 Priklausomos finansų įstaigos 
pavyzdys – kontroliuojančioji bendrovė, 
kuriai tik priklauso nuosavybės teise 
patronuojamųjų bendrovių turtas.
Priklausomomis finansų įstaigomis taip pat 
laikomi vienetai, turintys pirmiau aprašytų 
SPV būdingų savybių, taip pat investicijų ir 
pensijų fondai, vienetai, kuriais asmenys ar 
šeimos naudojasi savo turtui valdyti, 
vienetai, kurie susijusių bendrovių vardu 
išduoda skolos vertybinius popierius (tokia 
bendrovė gali būti vadinama tarpininku), ir 
kitas finansines funkcijas atliekantys 
vienetai.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Bet kokiais pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandoriais užsiimančios finansinių priemonių bendrovės jokiu būdu negali būti laikomos 
vidaus finansų įstaigomis, nes jų sąskaitos nėra konsoliduojamos su steigėjų sąskaitomis, 
nesvarbu, kokie nepriklausomumo kriterijai. Jos klasifikuojamos kaip finansiniai tarpininkai 
(S.125). Žr. 2008 m. gruodžio 19 d. Reglamento ECB/2008/30 1 straipsnį dėl finansinių 
priemonių bendrovių, kurios užsiima pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir 
įsipareigojimų (2).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 2 skyriaus 2.75 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.75 Apibrėžimas Indėlių bendrovių, 
išskyrus centrinį banką, subsektorių
(S.122) sudaro visos finansinės bendrovės 
ir kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas 
centrinio banko ir PRF subsektoriams, 
kurių pagrindinė veikla yra finansinis 
tarpininkavimas ir kurios verčiasi 
priimdamos institucinių vienetų indėlius ir 
savo vardu teikdamos paskolas ir (arba) 
investuodamos į vertybinius popierius.

2.75 Apibrėžtis. Indėlių bendrovių, išskyrus 
centrinį banką, subsektorių (S.122) sudaro 
visos finansinės bendrovės ir 
kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas 
centrinio banko ir PRF subsektoriams, 
kurių pagrindinė veikla yra finansinis 
tarpininkavimas ir kurios verčiasi 
priimdamos kitų nei pinigų finansų 
įstaigos institucinių vienetų indėlius ir
(arba) artimus indėliams pakaitalus savo 
vardu teikdamos paskolas ir (arba) 
investuodamos į vertybinius popierius.

Or. en

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Tekstą reikia suderinti su 2008 m. gruodžio 
19 d. Reglamento ECB/2008/32 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) (3) 1 straipsnyje pateikta „kitų pinigų finansų įstaigų“ apibrėžtimi. Panaši 
formuluotė įtraukta į NSS 2008.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 2 skyriaus 2.90 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.90 Apibrėžimas Finansinių priemonių 2.90 Apibrėžtis. Finansinių priemonių 
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bendrovės, užsiimančios pakeitimo 
vertybiniais popieriais sandoriais (FPB) –
pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius 
vykdančios įmonės. Instituciniam vienetui 
nustatytus kriterijus tenkinančios FPB 
priskiriamos S.125 subsektoriui, kitu 
atveju jos laikomos neatsiejama 
patronuojančiosios bendrovės dalimi.

bendrovės, užsiimančios pakeitimo 
vertybiniais popieriais sandoriais (FPB) –
pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius 
vykdančios įmonės.

Or. en

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Finansinių priemonių bendrovės turėtų būti 
traktuojamos kaip atskiri instituciniai vienetai, nesvarbu, kokį nepriklausomumo lygį joms 
suteikia patronuojančiosios bendrovės (žr. 2.22 dalį). Žr. Reglamento ECB Nr. 2008/30 
1 straipsnį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 3 skyriaus 3.19 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produkto ekonomiškai reikšminga kaina 
nustatoma atsižvelgiant į institucinį vienetą 
ir vietos VPVR, pagaminusį atitinkamą 
produkciją. Pavyzdžiui, visa namų ūkiams 
priklausančių nekorporuotų įmonių 
produkcija, parduodama kitiems 
instituciniams vienetams, yra parduodama 
ekonomiškai reikšmingomis kainomis, 
todėl ji turi būti laikoma rinkos produkcija. 
Kitų institucinių vienetų atveju reikia 
patikrinti, ar jie gali vykdyti rinkos veiklą 
ekonomiškai reikšmingomis kainomis, visų 
pirma taikant kiekybinį kriterijų (50 proc.) 
pagal pardavimo ir gamybos sąnaudų 
santykį. Kad vienetas būtų priskirtas rinkos 
gamintojams, nuoseklų kelių metų 
laikotarpį bent 50 proc. jo sąnaudų turi būti 
padengiama realizacijos pajamomis.

Produkto ekonomiškai reikšminga kaina 
nustatoma atsižvelgiant į institucinį vienetą 
ir vietos VPVR, pagaminusį atitinkamą 
produkciją. Pavyzdžiui, visa namų ūkiams 
priklausančių nekorporuotų įmonių 
produkcija, parduodama kitiems 
instituciniams vienetams, yra parduodama 
ekonomiškai reikšmingomis kainomis, 
todėl ji turi būti laikoma rinkos produkcija.
Kitų institucinių vienetų atveju reikia 
patikrinti, ar jie gali vykdyti rinkos veiklą 
ekonomiškai reikšmingomis kainomis, visų 
pirma taikant kiekybinį kriterijų (50 proc.) 
pagal pardavimo ir gamybos sąnaudų 
santykį. Kad vienetas būtų priskirtas rinkos 
gamintojams, nuoseklų kelių metų 
laikotarpį 100 proc. jo sąnaudų turi būti 
padengiama realizacijos pajamomis.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 5 skyriaus 5.108 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.108 Svarbu nustatyti, ar turto pakeitimo 
vertybiniais popieriais sandorius 
sudaranti finansų bendrovė aktyviai valdo 
savo portfelį išleisdama skolos vertybinius 
popierius ir prisiimdama riziką, užuot 
tiesiog veikusi kaip turtą pasyviai 
valdantis fondas ar skolos vertybinių 
popierių turėtojas. Jei finansų bendrovė 
yra teisinis turto savininkas, leidžia su tuo 
turtu siejamus skolos vertybinius 
popierius, rengia išsamias sąskaitas ir 
prisiima rinkos bei kredito riziką, ji veikia 
kaip finansinis tarpininkas ir priskiriama 
kitiems finansiniams tarpininkams. Turto 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandorius sudarančios finansų bendrovės, 
taip pat vadinamos finansinių priemonių 
bendrovėmis (angl. financial vehicle 
corporations (FVC)), neprisiima rinkos ar 
kredito rizikos, nes bet koks jų turimo 
turto apimties pokytis dėl šios rizikos 
padengiamas tiesiogiai, mažinant 
pagrindinę sumą ir (arba) palūkanas, 
mokėtinas turtu garantuotų vertybinių 
popierių (angl. ABS) turėtojams. Kredito 
reitingų agentūros taip pat reikalauja, kad 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandorius sudarančios bendrovės būtų 
visiškai apsaugotos nuo nemokumo. Turto 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandorius sudarančios finansų bendrovės 
atskiriamos nuo vienetų, sukurtų tik tam, 
kad turėtų konkrečius finansinio turto ir 
įsipareigojimų portfelius. Jei šie vienetai 
yra tos pačios valstybės, kaip ir jų 
kontroliuojančioji bendrovė, rezidentai, 
jie jungiami su kontroliuojančiąja 
bendrove. Vis dėlto, kaip vienetai 
nerezidentai jie laikomi atskirais 
instituciniais vienetais ir priskiriami 
priklausomoms finansų įstaigoms.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Šią dalį reikėtų išbraukti, nes ji neatitinka 
pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovių apibrėžties ir joms taikomų kriterijų. Jei ji būtų 
taikoma, bendrovės rezidentės galėtų būti konsoliduojamos su patronuojančiomis 
bendrovėmis rezidentėmis, kadangi pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės dažniausiai 
neatitinka siūlomų rinkos ir kredito rizikos kriterijų (taip pat žr. 17 pakeitimą).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
A priedo 20 skyriaus punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gebėjimas vykdyti rinkos veiklą 
tikrinamas daugiausia taikant įprastą
kiekybinį kriterijų (50 proc. kriterijus), 
naudojant pardavimo ir gamybos sąnaudų 
santykį (kaip nustatyta 20.30 ir 20.31 
dalyse). Kad viešasis vienetas būtų 
priskirtas rinkos gamintojams, nuoseklų 
kelių metų laikotarpį bent 50 proc. jo 
sąnaudų turi būti padengiama pardavimu.

Gebėjimas vykdyti rinkos veiklą 
tikrinamas daugiausia taikant kiekybinį 
kriterijų (100 proc. kriterijus), naudojant 
pardavimo ir gamybos sąnaudų santykį
(kaip nustatyta 20.30 ir 20.31 dalyse). Kad 
viešasis vienetas būtų priskirtas rinkos 
gamintojams, nuoseklų kelių metų 
laikotarpį 100 proc. jo sąnaudų turi būti 
padengiama realizacijos pajamomis.

Or. en

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas

2 Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai (metiniai 
duomenys) 3/9 Nuo 1995 m.

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.
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Pakeitimas

2 Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai (metiniai 
duomenys) 85 dienos(*) Nuo 1995 m.

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) 85 dienos(*) Nuo 2000 m. 
I ketv.

___________________
(*) 82 dienos nuo 2017 m., bent euro zonos valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 2 lentelės paskutinės dvi eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

EDP_D.41 Palūkanos, įskaitant apsikeitimo sandorių ir išankstinių palūkanų 
normų sandorių (angl. FRA) srautus (1) (4)

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

EDP_B.9 Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (-) pagal 
perviršinio deficito procedūrą (4)

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

Pakeitimas

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

B.9 Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (-) S.13, S.1311, S.1312, 
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S.1313, S.1314

Or. en

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Šiuo techniniu pakeitimu siekiama suderinti 
ESS ir PDP deficitus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 801 lentelės paskutinės dvi eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

Papildoma valdžios sektoriaus 
informacija Sektoriai

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Visos valdžios sektoriaus išlaidos x
OTR Visos valdžios sektoriaus pajamos x

Pakeitimas

Papildoma valdžios sektoriaus 
informacija Sektoriai

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Visos valdžios sektoriaus išlaidos x
OTR Visos valdžios sektoriaus pajamos x
EMH Sutartinės dirbtos valandos x
EMP Darbuotojų skaičius x

Or. en

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Siekiant patenkinti viešuosius ir politinius 
poreikius nurodyti valdžios sektoriaus darbuotojui per valandą tenkantį atlyginimą, duomenų 
perdavimo programa (lentelė 801) kiekvieną ketvirtį turėtų būti papildoma duomenimis apie 
valdžios sektoriaus darbuotojų skaičių ir dirbtas valandas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kurių reikėtų laikytis renkant ir skelbiant pagrindinius 
makroekonominius duomenis ES. Praktiškai Komisijos pasiūlymu siekiama iš esmės 
persvarstyti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą (Europos sąskaitų sistema –
ESS), kurios pagrindą sudaro naujausia Jungtinių Tautų nacionalinių sąskaitų sistemos 
redakcija (NSS, patvirtinta 2008 m.) ir kuri yra detalesnė.

Statistika yra svarbi viešųjų diskusijų dalis: nepriklausomi, patikimi, palyginami ir laiku 
pateikiami duomenys yra būtini politikos formuotojams, ekonomikos veikėjams ir piliečiams, 
kad jie galėtų nustatyti, įvertinti ir stebėti tikrąją ekonominę padėtį ir jos vystymąsi. Reikia 
dėti kiek įmanoma daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad persvarstyta ESS suteiktų ES 
piliečiams aukščiausios kokybės makroekonominę statistiką, kuri būtų grindžiama tinkama 
metodologija ir būtų pateikiama laikantis tiksliai nustatyto grafiko.

Valstybės narės reiškia susirūpinimą dėl administracinės naštos, todėl ataskaitoje siūloma, kur 
įmanoma, taikyti automatizuotus duomenų tikruoju laiku rinkimo metodus. 

Be to, ataskaitoje siūloma papildyti Komisijos pasiūlymą šiose srityse:

 pabrėžia, kad pateikti duomenys turi būti kiek įmanoma išsamesni, kad būtų galima 
užtikrinti maksimalų skaidrumą, ypač viešajame sektoriuje, ir primygtinai reikalauja 
renkant ir skelbiant duomenis galvoti apie vartotoją;

 pabrėžia, kad būtina toliau dirbti metodinį darbą siekiant pateikti išsamesnį vaizdą 
aplinkosaugos, manų ūkių veiklos ir viešojo sektoriaus aspektais;

 siekia apriboti nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą iki minimumo, kad būtų galima 
pateikti aiškų ir išsamų vaizdą; neseni įvykiai parodė, kad ir tos šalys, kurių BVP 
sudaro nedidelę dalį ES BVP, gali daryti sisteminį poveikį: neturėti išsamios 
informacijos apie mažas šalis nėra geras pasirinkimas;

 ragina Komisiją naujai suformuluoti duomenų perdavimo programą: iš tikrųjų, 
B priede pateikta programa neaiški ir ji nesuteikia išsamios informacijos apie 
statistikos, kurią valstybės narės turi pateikti, turinį, dažnumą ir terminus; 

 reikalauja, kad Komisija Europos Parlamentui kas dveji metai pateiktų kokybiškas 
nacionalinių sąskaitų ataskaitas;

 tai suteiktų Parlamentui daugiau laiko deleguotųjų aktų nagrinėjimui.


