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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0774),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0010/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 19. marta atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības 
komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Lai uzraudzītu dalībvalstu un 
Ekonomikas un monetārās savienības 
(EMS) ekonomiku, ir vajadzīga 
salīdzināma, jaunākā un uzticama 
informācija par ekonomikas struktūru un 
attīstību katrā dalībvalstī vai reģionā.

1) Lai veidotu Savienības politiku un
uzraudzītu dalībvalstu un Ekonomikas un 
monetārās savienības (EMS) ekonomiku, ir 
vajadzīga salīdzināma, aktuāla un uzticama 
informācija par ekonomikas struktūru un 
attīstību katrā dalībvalstī vai reģionā.

Or. en

                                               
1 OV C 203, 9.7.2011., 3. lpp.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Savienības pilsoņiem ir nepieciešami 
ekonomiskie konti kā galvenais
instruments, lai analizētu dalībvalsts vai 
reģiona ekonomiku. Salīdzināmības labad 
šādi konti jāsagatavo, pamatojoties uz 
vienotiem principiem, kuri nepieļauj 
dažādas interpretācijas.

3) Savienības pilsoņiem ir nepieciešami 
ekonomiskie konti kā būtisks instruments, 
lai analizētu dalībvalsts vai reģiona 
ekonomiku. Salīdzināmības labad šādi 
konti jāsagatavo, pamatojoties uz 
vienotiem principiem, kuri nepieļauj 
dažādas interpretācijas. Sniegtajai 
informācijai vajadzētu būt pēc iespējas 
precīzai, pilnīgai un laicīgai, lai 
nodrošinātu maksimālu pārredzamību, it 
īpaši attiecībā uz publisko sektoru.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 ar nosaukumu 
„IKP un ne tikai: progresa novērtējums 
mainīgā pasaulē”. Ir vajadzīgi turpmāki 
metodoloģijas pētījumi un datu testi, it 
īpaši lai labāk ņemtu vērā publiskā 
sektora pievienoto vērtību un vidi. Būtu 
jāizpēta jaunu, automatizētu un reāllaika 
metožu izmantošana datu vākšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Datu publicēšanā būtu jāizmanto uz 
lietotāju orientēta pieeja, sniedzot 
Savienības pilsoņiem un ieinteresētajām 
personām pieejamu un lietderīgu 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 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. en

Grozījums Nr. 6

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 

15) Lai izstrādātu visaptverošāku pieeju 
par to, kā mērīt labklājību un progresu, ar 
nolūku atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomiku, jāturpina pētījumi 
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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.

un darbs, īpaši saistībā ar paziņojumu „IKP 
un ne tikai” un stratēģiju „Eiropa 2020”, 
ņemot vērā vides 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. 7

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) Lai varētu grozīt šīs regulas 
pielikumus, Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
veiktu pienācīgu apspriešanos, tostarp 
ekspertu līmenī.

16) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz šīs regulas pielikumu 
grozījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem un 
attiecīgos gadījumos ar Eiropas Centrālo 
banku (ECB). Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vajadzīga lielāka valstu statistikas sistēmu 
pielāgošana, tāpēc Komisija var piešķirt 
dalībvalstīm atkāpes, ja ir pamatots 
iemesls uzskatīt, ka datu sniegšana nav 
izpildāma, jo nav pieejami pietiekami 
resursi vai ir jāpārvar ievērojami 
metodoloģiski šķēršļi. Šādām atkāpēm 
vajadzētu būt pagaidu atkāpēm, un tās 
vēlāk pārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

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 
sagatavo deleģēto aktu projektus, 
attiecīgos gadījumos cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Centrālo banku.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz …* Komisija pārskata 
B pielikumu un pieņem deleģēto aktu 
saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu, lai 
organizētu un pilnveidotu datu 
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nosūtīšanas tabulas un tādējādi 
nodrošinātu, ka datu nosūtīšanas 
programma ir skaidra, saskaņota, 
nepārprotama un pārredzama.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: seši 
mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto 
datu kvalitāti.

4. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto 
datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) ziņo 
Eiropas Parlamentam par nacionālo un 
reģionālo kontu datu kvalitāti ik pēc 
diviem gadiem, sākot no ...*.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja valstu statistikas sistēmās jāveic lieli 
pielāgojumi, lai piemērotu šo regulu, 
Komisija saskaņā ar 10. pantā minēto 
procedūru var piešķirt dalībvalstīm regulas 
piemērošanas atkāpes līdz 2020. gada 
1. janvārim.

1. Ja valstu statistikas sistēmās jāveic lieli 
pielāgojumi, lai piemērotu šo regulu, 
Komisija saskaņā ar 10. pantā minēto 
procedūru var piešķirt dalībvalstīm regulas 
piemērošanas pagaidu atkāpes līdz 
2020. gada 1. janvārim.
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Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija 1. punktā minēto atkāpi piešķir 
tikai tad, ja to pamato 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 nepiešķir atkāpi, ja tas 
nesamērīgi mazinātu apkopoto datu 
precizitāti. Dalībvalsts IKP īpatsvaru 
Savienībā vai eurozonā neuzskata par 
pamatojumu atkāpes piešķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome divu
mēnešu laikā pēc paziņošanas datuma var
iebilst pret deleģēto tiesību aktu.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu trīs
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.

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

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim
mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
A pielikums – 2. nodaļa – 2.21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.21. Pārvaldītājsabiedrības, kam vienkārši 
pieder meitas uzņēmumu aktīvi, ir viens 
kontrolēto finanšu iestāžu piemērs. Citas 
vienības, ko arī uztver kā kontrolētas 
finanšu iestādes, ir vienības, kurām ir ĪMIS 
iepriekš tekstā minētās pazīmes, tostarp 
investīciju un pensiju fondi, un vienības, 
kuras izmanto bagātības turēšanai un 
pārvaldīšanai fiziskām personām un 
ģimenēm, aktīvu turēšanai 
vērtspapīrošanas darījumiem, parāda 
vērtspapīru emisijai saistīto uzņēmumu 
vārdā (šādu uzņēmumu varētu dēvēt par 
starpnieku), vērtspapīrošanai 
vajadzīgajiem līdzekļiem un citu finanšu 
funkciju veikšanai.

2.21. Pārvaldītājsabiedrības, kam vienkārši 
pieder meitas uzņēmumu aktīvi, ir viens 
kontrolēto finanšu iestāžu piemērs. Citas 
vienības, ko arī uztver kā kontrolētas 
finanšu iestādes, ir vienības, kurām ir ĪMIS 
iepriekš tekstā minētās pazīmes, tostarp 
investīciju un pensiju fondi, un vienības, 
kuras izmanto bagātības turēšanai un 
pārvaldīšanai fiziskām personām un 
ģimenēm, parāda vērtspapīru emisijai 
saistīto uzņēmumu vārdā (šādu uzņēmumu 
varētu dēvēt par starpnieku) un citu finanšu 
funkciju veikšanai.

Or. en

Pamatojums

ECB ieteikts grozījums. Finanšu instrumentsabiedrības, kuras ir iesaistītas jebkāda veida 
vērtspapīrošanas darījumos, nevar pielīdzināt kontrolētām finanšu iestādēm — it īpaši tāpēc, 
ka tās nav konsolidētas ar sākotnējo īpašnieku (neatkarīgi no tā, kā ir definēta „neatkarība”). 
Tās klasificē citu finanšu starpnieku kategorijā (S.125). Skatīt 1. pantu 2008. gada 
19. decembra Regulā ECB/2008/30 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu 
instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (2).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
A pielikums – 2. nodaļa – 2.75. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.75. Definīcija: apakšnozarē 
,,noguldījumus pieņemošas sabiedrības, 
izņemot centrālo banku” (S.122) ietilpst 
visas finanšu sabiedrības un 

2.75. Definīcija: apakšnozarē 
,,noguldījumus pieņemošas sabiedrības, 
izņemot centrālo banku” (S.122) ietilpst 
visas finanšu sabiedrības un 
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kvazisabiedrības, izņemot centrālās bankas 
un naudas tirgus fondu apakšsektoros 
klasificētās, kuras galvenokārt ir iesaistītas 
finanšu starpniecībā un kuru uzdevums ir 
pieņemt noguldījumus no institucionālajām 
vienībām un uz sava rēķina piešķirt 
aizdevumus un/vai veikt ieguldījumus 
vērtspapīros.

kvazisabiedrības, izņemot centrālās bankas 
un naudas tirgus fondu apakšsektoros 
klasificētās, kuras galvenokārt ir iesaistītas 
finanšu starpniecībā un kuru uzdevums ir 
pieņemt noguldījumus un/vai to tuvus 
aizstājējus no institucionālajām vienībām, 
kuras nav MFI, un uz sava rēķina piešķirt 
aizdevumus un/vai veikt ieguldījumus 
vērtspapīros.

Or. en

Pamatojums

ECB ieteikts grozījums. Teksts ir jāpielāgo „pārējo MFI” definīcijai, kas minēta 1. pantā 
2008. gada 19. decembra Regulā (EK) ECB/2008/32 par monetāro finanšu iestāžu nozares 
bilanci (pārstrādāta redakcija) (3). Līdzīgs formulējums ir iekļauts arī NKS 2008.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
A pielikums – 2. nodaļa – 2.90. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.90. Definīcija: finanšu vadības 
sabiedrības, kas iesaistītas 
vērtspapīrošanas darījumos (FVS), ir 
uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas 
darījumus. FVS, kas atbilst institucionālās 
vienības kritērijiem, klasificē S.125, 
pretējā gadījumā tie ir mātes sabiedrības 
neatņemama sastāvdaļa.

2.90. Definīcija: finanšu 
instrumentsabiedrības, kas iesaistītas 
vērtspapīrošanas darījumos (FIS), ir 
uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas 
darījumus.

Or. en

Pamatojums

ECB ieteikts grozījums. FIS būtu jāuzskata par atsevišķām institucionālajām vienībām 
neatkarīgi no tādiem kritērijiem kā „neatkarības pakāpe no mātesuzņēmuma” (skatīt 
2.22. punktu). Skatīt 1. pantu Regulā ECB/2008/30.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
A pielikums – 3. nodaļa – 3.19. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomiski nozīmīga produkta cena EKS 
definēta saistībā ar institucionālo vienību 
un vietējo DVV, kas saražojusi izlaidi. 
Piemēram, visa mājsaimniecību 
neinkorporēto uzņēmumu izlaide, kas 
pārdota citām institucionālajām vienībām, 
ir pārdota par ekonomiski nozīmīgām 
cenām, t. i., tā uzskatāma par tirgus izlaidi. 
Lai noteiktu citu institucionālo vienību 
izlaidi, pārbaudīs spēju veikt tirgus darbību 
par ekonomiski nozīmīgām cenām, īpaši 
piemērojot kvantitatīvo kritēriju (50 %
kritēriju), izmantojot attiecību starp 
ražošanas izmaksām un pārdošanu. Lai 
vienību uzskatītu par tirgus ražotāju, 
vismaz 50 % tās izmaksu sedz ar 
pārdevumiem vairāku gadu gaitā.

Ekonomiski nozīmīga produkta cena EKS 
definēta saistībā ar institucionālo vienību 
un vietējo DVV, kas saražojusi izlaidi. 
Piemēram, visa mājsaimniecību 
neinkorporēto uzņēmumu izlaide, kas 
pārdota citām institucionālajām vienībām, 
ir pārdota par ekonomiski nozīmīgām 
cenām, t. i., tā uzskatāma par tirgus izlaidi. 
Lai noteiktu citu institucionālo vienību 
izlaidi, pārbaudīs spēju veikt tirgus darbību 
par ekonomiski nozīmīgām cenām, īpaši 
piemērojot kvantitatīvo kritēriju (50 % 
kritēriju), izmantojot attiecību starp 
ražošanas izmaksām un pārdošanu. Lai 
vienību uzskatītu par tirgus ražotāju, 100 %
tās izmaksu sedz ar pārdevumiem vairāku 
gadu gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
A pielikums – 5. nodaļa – 5.108. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.108. Ir svarīgi konstatēt, vai finanšu 
sabiedrība, kas iesaistīta aktīvu 
vērtspapīrošanā, aktīvi pārvalda savu 
portfeli, emitējot parāda vērtspapīrus un 
uzņemoties risku, nevis vienkārši darbojas 
kā fonds, kas pasīvi pārvalda aktīvus un 
tur parāda vērtspapīrus. Ja finanšu 
sabiedrība ir aktīvu portfeļa tiesiskais 
īpašnieks, emitē parāda vērtspapīrus, kas 
atspoguļo procentus portfelī, tai ir pilns 
kontu komplekts un tā uzņemas tirgus 
risku un kredītrisku, tad tā darbojas kā 

svītrots
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finanšu starpnieks un to klasificē citu 
finanšu starpnieku kategorijā. Finanšu 
sabiedrības, kas iesaistās aktīvu 
vērtspapīrošanā, sauc arī par finanšu 
instrumentsabiedrībām (FVC), un parasti 
tās neuzņemas ne tirgus risku, ne 
kredītrisku, jo ikvienu tās turēto aktīvu 
vērtības pārmaiņu, ko izraisa šādi riski, 
vienu pēc otras kompensē, samazinot 
pamatsummu un/vai procentus, ko maksā 
ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru 
(ABS) turētājiem. Turklāt kredītreitingu 
aģentūras pieprasa, lai vērtspapīrošanas 
sabiedrības būtu pilnībā drošas pret 
maksātnespējas risku. Finanšu 
sabiedrības, kas ir iesaistītas aktīvu 
vērtspapīrošanā, nodala no vienībām, 
kuras izveidotas vienīgi īpašu portfeļu 
turēšanai, kuros ir finanšu aktīvi un 
saistības. Šādas vienības apvieno ar mātes 
sabiedrību, ja vienība un mātes sabiedrība 
ir vienas valsts rezidenti. Tomēr kā 
nerezidentvienības tās uzskata par 
atsevišķām institucionālajām vienībām un 
klasificē kā kontrolētas finanšu iestādes.

Or. en

Pamatojums

ECB ieteikts grozījums. Šis punkts būtu jāsvītro, jo tas ir nekonsekvents attiecībā pret 
definīcijām un kritērijiem, kas noteikti vērtspapīrošanas instrumentiem. Tā piemērošana 
varētu izraisīt rezidentu instrumentu konsolidāciju ar rezidentu mātes vienībām, ņemot vērā, 
ka vērtspapīrošanas instrumenti parasti neatbilst ierosinātajiem kritērijiem par tirgus riska 
un kredītriska uzņemšanos (skatīt 17. grozījumu).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
A pielikums – 20. nodaļa –20.29. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēju veikt tirgus darbību pārbauda, jo 
īpaši izmantojot parasto kvantitatīvo 
kritēriju (50 % kritērijs), izmantojot 
pārdevumu attiecību pret ražošanas 
izmaksām (kā noteikts 20.30. un 

Spēju veikt tirgus darbību pārbauda, jo 
īpaši izmantojot kvantitatīvo kritēriju 
(100 % kritērijs), izmantojot pārdevumu 
attiecību pret ražošanas izmaksām (kā 
noteikts 20.30. un 20.31. punktā). Lai 
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20.31. punktā). Lai publisko vienību 
uzskatītu par tirgus ražotāju, vismaz 50 %
tās izmaksu sedz ar pārdevumiem vairāku 
gadu gaitā.

publisko vienību uzskatītu par tirgus 
ražotāju, vismaz 100 % tās izmaksu sedz ar 
pārdevumiem vairāku gadu gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
B pielikums – pirmā 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 85 dienas (*) 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 85 dienas (*) no 2000. gada 1. cet.

___________________
(*) 82 dienas no 2017. gada — vismaz eurozonas dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

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.



PR\879967LV.doc 17/19 PE473.886v01-00

LV

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
B pielikums – 2. tabula – pēdējās 2 rindas

Komisijas ierosinātais teksts

EDP_D.41 Procenti, ietverot procentu plūsmas mijmaiņas darījumos un 
nākotnes procentu likmju līgumus (1) (4)

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

EDP_B.9 Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (–), uz kuriem attiecas 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra (4)

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

Grozījums

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

B.9 Neto aizdevumi (+) / neto aizņēmumi (–) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Pamatojums

ECB ieteikts grozījums. Šīs tehniskās izmaiņas mērķis ir saskaņot ESA un EDP deficītus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
B pielikums – 801. tabula – pēdējās 2 rindas

Komisijas ierosinātais teksts

Papildu informācija par vispārējo 
valdību Sektori

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Vispārējās valdības kopējie izdevumi x
OTR Vispārējās valdības kopējie ieņēmumi x

Grozījums

Papildu informācija par vispārējo 
valdību Sektori

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Vispārējās valdības kopējie izdevumi x
OTR Vispārējās valdības kopējie ieņēmumi x
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EMH Nostrādātās līgumā paredzētās stundas x
EMP Nodarbinātās personas x

Or. en

Pamatojums

ECB ieteikts grozījums. Lai apmierinātu sabiedriskās un politiskās vajadzības mērīt 
kompensāciju uz vienu darbinieku un stundā vispārējās valdības sektorā, nosūtīšanas 
programma (801. tabula) būtu jāpapildina ar datiem par darbinieku skaitu un nostrādātajām 
stundām vispārējās valdības sektorā ik ceturksni.
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PASKAIDROJUMS

Ar šo regulu nosaka noteikumus, kas jāievēro ES makroekonomikas pamatdatu apkopošanā 
un publicēšanā. Praktiski Komisijas priekšlikums ir Eiropas nacionālo un reģionālo kontu 
sistēmas (EKS) plaša pārskatīšana, pamatojoties uz ANO nacionālo kontu sistēmas (NKS, kas 
pieņemta 2008. gadā) jaunāko pārskatīto redakciju un padarot to detalizētāku.

Statistika ir publisko debašu centrā — neatkarīgi, ticami, salīdzināmi un savlaicīgi dati ir 
nepieciešami politikas veidotājiem, kā arī ekonomikas dalībniekiem un pilsoņiem, lai mērītu, 
vērtētu un uzraudzītu ekonomisko realitāti un tās attīstību. Būtu jādara viss iespējamais, lai 
nodrošinātu, ka pārskatītā EKS nodrošinās ES pilsoņiem augstākās kvalitātes 
makroekonomisko statistiku, kas pamatojas uz pareizu metodoloģiju un tiek apkopota saskaņā 
ar precīzu grafiku.

Dalībvalstis pauž bažas par administratīvo slogu, tāpēc ziņojumā ieteikts datu vākšanai pēc 
iespējas izmantot automatizētas un reāllaika metodes.

Ziņojumā arī ierosināts uzlabot Komisijas priekšlikumu šādā veidā:

 uzsvērts, ka sniegtajiem datiem ir jābūt pēc iespējas pilnīgākiem, lai nodrošinātu 
maksimālu pārredzamību, it īpaši attiecībā uz publisko sektoru, un uzsvērts, ka tie ir 
jāsagatavo un jāpublicē, ņemot vērā lietotāju vajadzības;

 uzsvērts, ka ir nepieciešams turpināt metodoloģisko darbu, lai gūtu pilnīgāku 
priekšstatu par vides aspektiem, mājsaimniecību darbību un publisko sektoru;

 paredzēts stingri un līdz minimumam ierobežot atkāpes, lai tādējādi nodrošinātu 
skaidru un pilnīgu ainu; nesenie notikumi pierādīja, ka sistēmisku ietekmi var izraisīt 
pat tādas valstis, kuru IKP ir tikai niecīga daļiņa no ES IKP; nedrīkst pieļaut iespēju, 
ka par mazām valstīm būtu pieejama nepilnīga informācija;

 Komisija tiek aicināta pilnībā pārstrādāt datu nosūtīšanas programmu — patiešām, 
B pielikumā ierosinātā programma ir neskaidra un neļauj pilnībā saprast dalībvalstu 
statistikas publikāciju saturu, biežumu un termiņus;

 prasīts, lai Komisija ik pēc diviem gadiem ziņotu Eiropas Parlamentam par nacionālo 
kontu datu kvalitāti;

 atvēlēts ilgāks laikposms deleģēto aktu izvērtēšanai Parlamentā.


