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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu 
nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji
(KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0774),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0010/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 19. maja 20111,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za 
regionalni razvoj (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Za spremljanje ekonomij držav članic 
ter ekonomske in monetarne unije (EMU) 
so potrebne primerljive, najnovejše in 
zanesljive informacije o strukturi in 
razvoju gospodarskih razmer vsake države 
članice ali regije.

(1) Za oblikovanje politike v Uniji in
spremljanje ekonomij držav članic ter 
ekonomske in monetarne unije (EMU) so 
potrebne primerljive, najnovejše in 
zanesljive informacije o strukturi in 
razvoju gospodarskih razmer vsake države 
članice ali regije.

Or. en
                                               
1 UL C 203, 9.7.2011, str. 3.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Državljani Unije potrebujejo 
ekonomske račune kot osnovno orodje za 
analiziranje gospodarskih razmer države 
članice ali regije. Zaradi primerljivosti 
morajo biti taki računi pripravljeni na 
podlagi enotnih načel, ki ne dopuščajo 
različnih interpretacij.

(3) Državljani Unije potrebujejo 
ekonomske račune kot osnovno orodje za 
analiziranje gospodarskih razmer države 
članice ali regije. Zaradi primerljivosti 
morajo biti taki računi pripravljeni na 
podlagi enotnih načel, ki ne dopuščajo 
različnih interpretacij. Posredovane 
informacije morajo biti čim bolj natančne, 
popolne in pravočasne, da se zagotovi čim 
večja možna preglednost, zlasti kar zadeva 
javni sektor.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V primeru okoljskih in socialnih 
računov je treba upoštevati Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
z dne 20. avgusta 2009 z naslovom „BDP 
in več: merjenje napredka v svetu, ki se 
spreminja“. Zato bo morda treba izvesti 
nadaljnje metodološke raziskave in 
podatkovne preizkuse.

(9) V primeru okoljskih in socialnih 
računov je treba upoštevati Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
z dne 20. avgusta 2009 z naslovom „BDP 
in več: merjenje napredka v svetu, ki se 
spreminja“. Treba je izvesti nadaljnje 
metodološke raziskave in podatkovne 
preizkuse, zlasti z namenom boljšega 
upoštevanja dodane vrednosti javnega 
sektorja in okolja. Raziskati je treba 
uporabo novih, samodejnih in 
pravočasnih metod zbiranja podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pri objavi podatkov se uporabi 
uporabniško prijazen pristop, tako da se 
zagotovi dostopne in koristne informacije 
državljanom Unije in zainteresiranim 
stranem.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izdatki za raziskave in razvoj so po 
naravi investicije, zato jih je treba prikazati 
kot investicije v osnovna sredstva. Vendar 
je treba z delegiranim aktom opredeliti 
obliko podatkov, ki se prikažejo kot 
investicije v osnovna sredstva, ko se s 
preizkusom, za katerega se pripravijo 
dopolnilne tabele, zagotovi, da so podatki 
dovolj zanesljivi.

(14) Izdatki za raziskave in razvoj so 
investicije, zato jih je treba prikazati kot 
investicije v osnovna sredstva. Vendar je 
treba z delegiranim aktom opredeliti obliko 
podatkov, ki se prikažejo kot investicije v 
osnovna sredstva, ko se s preizkusom, za 
katerega se pripravijo dopolnilne tabele, 
zagotovi, da so podatki dovolj zanesljivi.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Potrebne so študije in prizadevanja, 
zlasti v zvezi z „BDP in več“ ter Evropo 
2020, za razvoj bolj obsežnega pristopa za 
merjenje blaginje in napredka v podporo 

(15) Potrebne so študije in prizadevanja, 
zlasti v zvezi z „BDP in več“ ter Evropo 
2020, za razvoj bolj obsežnega pristopa za 
merjenje blaginje in napredka v podporo 
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pametnemu, trajnostnemu in 
vključujočemu gospodarstvu. Ti študije in 
prizadevanja bodo pomagali nadalje 
izboljšati razpoložljivost, pošiljanje in 
kakovost podatkov ter metodologije za 
priprave na nadaljnji razvoj dogodkov.

pametnemu, trajnostnemu in
vključujočemu gospodarstvu, ob 
upoštevanju okoljskih pomislekov. Ti 
študije in prizadevanja bodo pomagali 
nadalje izboljšati razpoložljivost, pošiljanje 
in kakovost podatkov ter metodologije za 
priprave na nadaljnji razvoj dogodkov. 
Podatke o nacionalnih regionalnih 
računih je treba obravnavati kot sestavni 
del zasledovanja teh ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za namene sprememb prilog k tej 
uredbi mora biti Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov.

(16) Pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije se mora izrecno prenesti na 
Komisijo za namene sprememb prilog k tej 
uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija 
med svojim pripravljalnim delom izvede 
ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki 
in po potrebi tudi z Evropsko centralno 
banko (ECB). Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Izvajanje te uredbe bo morda 
zahtevalo večje spremembe nacionalnih 
statističnih sistemov, zato lahko Komisija 
državam članicam odobri odstopanja.

(17) Izvajanje te uredbe bo morda 
zahtevalo večje spremembe nacionalnih 
statističnih sistemov, zato lahko Komisija 
državam članicam odobri odstopanja, če 
obstajajo utemeljeni razlogi, ki 
nakazujejo, da zagotavljanje podatkov ni 
izvedljivo zaradi pomanjkanja 
razpoložljivih virov ali ker je treba 
odstraniti večje metodološke ovire. Takšna 
odstopanja so začasna in morajo biti del 
pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko v obliki delegiranih 
aktov v skladu s členi 7, 8 in 9 sprejme 
spremembe metodologije ESR 2010, ki so 
namenjene opredelitvi in izboljšanju njene 
vsebine, pod pogojem, da ne spreminjajo 
njenih temeljnih načel, za njeno izvajanje 
ne zahtevajo dodatnih sredstev in ne 
povzročajo povečanja lastnih sredstev. 

2. Komisija lahko v obliki delegiranih 
aktov v skladu s členi 7, 8 in 9 sprejme 
spremembe metodologije ESR 2010, ki so 
namenjene opredelitvi in izboljšanju njene 
vsebine, pod pogojem, da ne spreminjajo 
njenih temeljnih načel, za njeno izvajanje 
ne zahtevajo dodatnih sredstev in ne 
povzročajo povečanja lastnih sredstev. 
Komisija pripravi osnutek delegiranih 
aktov v tesnem sodelovanju z Evropsko 
centralno banko, kjer je to primerno.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pregleda prilogo B do ...* in 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
7,8 in 9, da se organizira in racionalizira 
preglednice za prenos podatkov ter tako 
zagotovi jasen, skladen, nedvoumen in 
pregleden program za prenos podatkov.
_____________
*UL vstaviti datum: šest mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija (Eurostat) oceni kakovost 
poslanih podatkov.

4. Komisija (Eurostat) oceni kakovost 
poslanih podatkov. Komisija (Eurostat) 
poroča Evropskemu parlamentu o 
kakovosti podatkov nacionalnih in 
regionalnih računov vsake dve leti ...*.
_____________
*UL vstaviti datum: dve leti od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je treba nacionalni statistični sistem 
bistveno prilagoditi za uporabo te uredbe, 
lahko Komisija državam članicam odobri 
odstopanja v skladu s postopkom iz člena 
10 od začetka njene uporabe do 
1. januarja 2020.

1. Če je treba nacionalni statistični sistem 
bistveno prilagoditi za uporabo te uredbe, 
lahko Komisija državam članicam začasno
odobri odstopanja v skladu s postopkom iz 
člena 10 od začetka njene uporabe do 
1. januarja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija odobri odstopanje od odstavka 1, 
samo če je to upravičeno z jasno
pomanjkljivimi viri ali večjimi 
metodološkimi ovirami. Odstopanje se 
odobri samo za obdobje, ki zadostuje 
državi članici, da razreši svoje težave, 
povezane z viri ali metodologijo. Komisija 
ne odobri odstopanja, če bi to 
nesorazmerno spodkopalo točnost zbranih 
podatkov. Delež BDP države članice v 
Uniji ali v euroobmočju ni opravičilo za 
odobritev odstopanja.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh
mesecih od datuma uradnega obvestila.

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh
mesecih od datuma uradnega obvestila. 

Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta je mogoče navedeno obdobje 
podaljšati za dva meseca. 

Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za tri
mesece.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga A – Poglavje 2 – točka 2.21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.21 Holding, ki je samo lastnik sredstev 
podružnic, je primer lastne finančne
institucije. Druge enote, ki se tudi 
obravnavajo kot lastne finančne institucije, 
so enote z lastnostmi EPN, kot je opisano 
zgoraj, vključno z investicijskimi in 
pokojninskimi skladi ter enotami, ki se 
uporabljajo za razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem za posameznike ali družine, 
razpolaganje s sredstvi za listinjenje, 
izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev v 
imenu povezanih družb (takšno podjetje se 
lahko imenuje conduit), instrumenti 
listinjenja in za izvajanje drugih finančnih 
funkcij.

2.21 Holding, ki je samo lastnik sredstev 
podružnic, je primer lastne finančne 
institucije. Druge enote, ki se tudi 
obravnavajo kot lastne finančne institucije, 
so enote z lastnostmi EPN, kot je opisano 
zgoraj, vključno z investicijskimi in 
pokojninskimi skladi ter enotami, ki se 
uporabljajo za razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem za posameznike ali družine, 
izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev v 
imenu povezanih družb (takšno podjetje se 
lahko imenuje conduit) in za izvajanje 
drugih finančnih funkcij.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. Družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in 
opravljajo posle listinjenja v kateri koli obliki, se ne more obravnavati kot sorodnih z lastnimi 
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finančnimi institucijami, zlasti te družbe niso konsolidirane z nalogodajalcem, ne glede na 
merila neodvisnosti. Razvrščene so kot drugi finančni posredniki (S. 125). Glej člen 1 Uredbe 
ECB/2008/30 z dne 19. decembra 2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se 
ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (2).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga A – Poglavje 2 – točka 2.75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.75 Opredelitev: podsektor institucije, ki 
sprejemajo vloge, razen centralne banke 
(S.122) vključuje vse finančne družbe in 
neprave družbe, razen tistih, ki se 
razvrščajo v podsektorja centralna banka in 
skladi denarnega trga, ki se v glavnem 
ukvarjata s finančnim posredništvom in 
poslujeta tako, da od institucionalnih enot 
sprejemata vloge in na lastno odgovornost 
dajeta posojila in/ali investirata v 
vrednostne papirje.

2.75 Opredelitev: podsektor institucije, ki 
sprejemajo vloge, razen centralne banke 
(S.122) vključuje vse finančne družbe in 
neprave družbe, razen tistih, ki se 
razvrščajo v podsektorja centralna banka in 
skladi denarnega trga, ki se v glavnem 
ukvarjata s finančnim posredništvom in 
poslujeta tako, da od institucionalnih enot, 
ki niso denarne finančne institucije,
sprejemata vloge in/ali zelo podobne 
nadomestke za vloge in na lastno 
odgovornost dajeta posojila in/ali 
investirata v vrednostne papirje.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. Besedilo je treba uskladiti z opredelitvijo drugih 
denarnih finančnih institucij v členu 1 Uredbe ECB/2008/32 z dne 19. decembra 2008 v zvezi 
z bilanco sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovanje) (3). Podobno besedilo je 
vključeno tudi v SNR 2008.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga A – Poglavje 2 – točka 2.90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.90 Opredelitev: družbe, ki se ukvarjajo s 
prenosom finančnih sredstev in opravljajo 
posle listinjenja (FVC) so podjetja, ki 
izvajajo posle listinjenja. FVC, ki ustrezajo 
merilom institucionalne enote, se 

2.90 Opredelitev: družbe, ki se ukvarjajo s 
prenosom finančnih sredstev in opravljajo 
posle listinjenja (FVC) so podjetja, ki 
izvajajo posle listinjenja.
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razvrščajo v S.125, v nasprotnem primeru 
pa se obravnavajo kot del matične družbe.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. FVC je treba obravnavati kot ločene institucionalne 
enote, neodvisno od meril, kot so stopnja neodvisnosti od matične družbe (glej odstavek 2.22). 
Glej člen 1 Uredbe ECB/2008/30.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga A – Poglavje 3 – točka 3.19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ekonomsko pomembna cena proizvoda je 
opredeljena glede na institucionalno enoto 
in lokalno EED, ki je to proizvedla. Na 
primer vsa proizvodnja nekorporativnih 
podjetij v lasti gospodinjstev, ki se proda 
drugim institucionalnim enotam, je 
prodana po ekonomsko pomembnih cenah, 
tj. proizvodnjo treba obravnavati kot tržno 
proizvodnjo. Za proizvodnjo drugih 
institucionalnih enot se zmožnost 
opravljanja tržnih dejavnost po ekonomsko 
pomembnih cenah preveri zlasti s 
kvantitativnim merilom (merilo 50 %), pri 
čemer se uporabi razmerje med prodajo in 
proizvodnimi stroški. Da bi se enota štela 
za tržnega proizvajalca, mora s prodajo 
kriti vsaj 50 % stroškov v neprekinjenem 
večletnem obdobju. 

Ekonomsko pomembna cena proizvoda je 
opredeljena glede na institucionalno enoto 
in lokalno EED, ki je to proizvedla. Na 
primer vsa proizvodnja nekorporativnih
podjetij v lasti gospodinjstev, ki se proda 
drugim institucionalnim enotam, je 
prodana po ekonomsko pomembnih cenah, 
tj. proizvodnjo treba obravnavati kot tržno 
proizvodnjo. Za proizvodnjo drugih 
institucionalnih enot se zmožnost 
opravljanja tržnih dejavnost po ekonomsko 
pomembnih cenah preveri zlasti s 
kvantitativnim merilom (merilo 50 %), pri 
čemer se uporabi razmerje med prodajo in 
proizvodnimi stroški. Da bi se enota štela 
za tržnega proizvajalca, mora s prodajo 
kriti 100 % stroškov v neprekinjenem 
večletnem obdobju. 

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga A – Poglavje 5 – točka 5.108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.108 Bistveno je, da se določi, ali 
finančna družba, ki sodeluje v listinjenju 
sredstev, aktivno upravlja s portfeljem 
sredstev, tako da izdaja dolžniške 
vrednostne papirje in nosi tveganje, in ne 
le deluje kot sklad, ki pasivno upravlja s 
sredstvi ali hrani dolžniške vrednostne 
papirje. Če je finančna družba pravni 
lastnik portfelja sredstev, izdaja dolžniške 
vrednostne papirje, ki pomenijo delež v 
portfelju, vodi celoto računov ter nosi 
tržna in kreditna tveganja, potem ta 
družba deluje kot finančni posrednik,
razvrščen med druge finančne posrednike. 
Finančne družbe, ki sodelujejo v 
listinjenju sredstev, imenovane tudi 
družbe, ki se ukvarjajo s prenosom 
finančnih sredstev, običajno ne nosijo 
tržnih ali kreditnih tveganj, ker se vsaka 
sprememba vrednosti sredstev, ki jih 
imajo v lasti, zaradi navedenih tveganj v 
razmerju ena proti ena nadomesti z 
zmanjšanjem glavnice in/ali obresti, ki se 
plačajo lastnikom vrednostnih papirjev, 
podprtih s sredstvi. Bonitetne agencije 
trdijo tudi, da so družbe za listinjenje 
popolnoma zaščitene pred insolventnostjo. 
Finančne družbe, ki sodelujejo v 
listinjenju sredstev, se razlikujejo od 
subjektov, ustanovljenih le zaradi 
hranjenja posebnih portfeljev finančnih 
sredstev in obveznosti. Ti subjekti se 
združijo z matično družbo, če so rezidenti 
iste države. Če so subjekti nerezidenti, 
potem se obravnavajo kot ločene 
institucionalne enote in so razvrščeni kot 
lastne finančne institucije.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. Ta odstavek je treba brisati, saj ni skladen z 
opredelitvami in merili, ki veljajo za instrumente listinjenja. Njegova uporaba bi lahko imela 
za posledico konsolidacijo rezidenčnih instrumentov z rezidenčnimi matičnimi enotami, glede 
nato da instrumenti listinjenja običajno ne izpolnjujejo predlaganih meril v zvezi s 
prenašanjem tržnega in kreditnega tveganja (glej tudi predlog spremembe 17).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
PRILOGA A – Poglavje 20 – točka – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sposobnost izvajanja tržne dejavnosti se bo 
preverjala predvsem na podlagi običajnega
kvantitativnega merila (merilo 50 %) z 
uporabo razmerja med prodajo in 
proizvodnimi stroški (ki je opredeljeno v 
odstavkih 20.30 in 20.31). Da bi bila javna 
enota razvrščena kot tržni proizvajalec, 
mora s prodajo več let neprekinjeno 
pokrivati vsaj 50 % svojih stroškov. 

Sposobnost izvajanja tržne dejavnosti se bo 
preverjala predvsem na podlagi 
kvantitativnega merila (merilo 100 %) z 
uporabo razmerja med prodajo in 
proizvodnimi stroški (ki je opredeljeno v 
odstavkih 20.30 in 20.31). Da bi bila javna 
enota razvrščena kot tržni proizvajalec, 
mora s prodajo več let neprekinjeno 
pokrivati 100 % svojih stroškov. 

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga B – prva tabela – vrstice 2, 801, 27 in 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2 Temeljni agregati sektorja država – letno 3/9 od 1995

801 Nefinančni računi po sektorjih – četrtletno 85 dni od 1999Q1

27 Finančni računi države – četrtletno 85 dni od 1999Q1

28 Državni dolg – četrtletno 3 od 2000Q1

Predlog spremembe

2 Temeljni agregati sektorja država – letno 85 dni (*) od 1995

801 Nefinančni računi po sektorjih – četrtletno 85 dni (*) od 1999Q1
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27 Finančni računi države – četrtletno 85 dni (*) od 1999Q1

28 Državni dolg – četrtletno 85 dni (*) od 2000Q1

___________________
(*) 82 dni od 2017, vsaj za države članice euroobmočja.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. Svet ECOFIN je septembra 2000 potrdil akcijski načrt 
EMU o statističnih zahtevah in določil ciljno obdobje za četrtletne integrirane račune 
euroobmočja s strani institucionalnega sektorja na t+90 dni, ki sledi referenčnemu četrtletju 
za doseganje potreb denarne politike ECB. To pomeni, da bi morala Eurostat in ECB zbrati 
zadevne nacionalne podatke v t+82 dni. Glede na predviden načrt zasedanj izvršilnega 
odbora ECB v letih 2015 in 2016 bi zadostovalo zmanjšanje časovnega zaostanka na t+85 dni 
za 2015 in 2016. ECB podpira spremembo rokov za poročanje za četrtletne račune po 
sektorjih v okviru programa ESR za prenos podatkov na t+85 dni do leta 2014, s ciljem t+82 
dni do leta 2017, da se podpre zbiranje vseh četrtletnih integriranih računov euroobmočja na 
t+90 dni.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga B – Tabela 2 – zadnji dve vrstici

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

EDP_D.41 Obresti, vključno s tokovi obrestnih plačil, ki izhajajo iz poslov 
zamenjav in navadnih terminskih poslov(1) (4)

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

EDP_B.9 Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-) v skladu s postopkom 
v zvezi s čezmernim primanjkljajem (EDP)(4)

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

Predlog spremembe

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

B.9 Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. Ta tehnična sprememba je namenjena uskladitvi 
primanjkljajev ESR in EDP.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga B – Tabela 801 – zadnji dve vrstici

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dodatne informacije o državi Sektorji

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Skupni izdatki države x
OTR Skupni prihodki države x

Predlog spremembe

Dodatne informacije o državi Sectors

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Skupni izdatki države x
OTR Skupni prihodki države x
EMH Opravljene ure po pogodbi x
EMP Število zaposlenih x

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagala ECB. Program za prenos (preglednica 801) je treba četrtletno 
dopolniti s podatki o številu zaposlenih in opravljenih urah za splošni sektor države, da se 
uresniči javne in politične potrebe za merjenje kompenzacij na zaposlenega in na uro v 
splošnem sektorju države.
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OBRAZLOŽITEV

Ta uredba določa pravila, ki se upoštevajo za zbiranje in objavo bistvenih makroekonomskih 
podatkov v EU. Dejansko je predlog Komisije razširjena revizija evropskega sistema 
nacionalnih in regionalnih računov (Evropski sistem računov - ESR), ki temelji na zadnji 
reviziji sistema nacionalnih računov Združenih narodov (SNR - sprejet v letu 2008), vendar je 
bolj podroben.

Statistika je v samem središču javne razprave: neodvisni, zanesljivi, primerljivi in časovni 
podatki so potrebni oblikovalcem politike in gospodarskim akterjem ter državljanom za 
merjenje, ocenjevanje in spremljanje ekonomske realnosti in njenega razvoja. Vsako 
prizadevanje mora biti namenjeno temu, da revidiran ESR zagotovi državljanom EU najvišjo 
kakovost makroekonomske statistike, ki temelji na zanesljivi metodologiji in se posreduje v 
skladu z natančnim časovnim razporedom.

Države članice navajajo pomisleke glede upravnih obremenitev, zato poročilo predlaga, da se, 
kjer je to mogoče, uporabljajo samodejne metode zbiranja podatkov v realnem času. 

Poročilo nadalje predlaga okrepitev predloga Komisije na naslednje načine:

 poudarja, da morajo biti posredovani podatki čim bolj popolni, da se zagotovi čim 
večja preglednost, zlasti kar zadeva javni sektor ter vztraja, da morajo biti pripravljeni 
in objavljeni ob upoštevanju uporabnika;

 poudarja, da je potrebno nadaljnje metodološko delo, ki bo zagotovilo bolj popolno 
sliko o okoljskih vidikih, dejavnostih gospodinjstev in javnem sektorju;

 namerava omejiti odstopanja na minimum, da se zagotovi jasna in popolna slika; 
nedavni dogodki so pokazali, da imajo lahko celo države, katerih BDP predstavlja 
majhen delež BDP-ja EU, sistemske učinke: da ne bi razpolagali s popolnimi 
informacijami v zvezi z majhnimi državami ni možno;

 poziva Komisijo, naj v celoti preoblikuje program za prenos podatkov: dejansko je 
program, predstavljen v prilogi B, nepregleden in ne omogoča popolnega razumevanja 
vsebine, pogostosti in rokov statistik, ki naj bi jih država članica objavila; 

 zahteva, da Komisija vsake dve leti zagotovi Evropskemu parlamentu kakovostno 
poročanje o nacionalnih računih;

 Parlamentu odobrava več časa za preverjanje delegiranih aktov.


