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Tarkistus 18
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yhdennettyä ympäristö- ja 
taloustilinpitoa tarvitaan, koska 
ympäristöllä on ratkaiseva merkitys 
talouden suorituskyvylle ja hyvinvoinnin 
tuottamiselle. Näihin toimintoihin sisältyy 
luonnonvarojen tarjoaminen tuotantoon 
ja kulutukseen, jätteiden sitominen 
ympäristöön sekä jokapäiväistä elämää 
tukevat ympäristöpalvelut ja muut 
ihmisille tarkoitetut palvelut. 
Jäsenvaltioiden perinteisessä tilinpidossa 
nämä toiminnot on otettu huomioon vain 
osittain, ja siinä on keskitytty 
markkinatransaktioihin ja 
indikaattoreihin, joilla mitataan 
hyvinvoinnin tuottamiseen liittyviä 
tärkeitä tekijöitä, mutta ei hyvinvointia 
sinänsä.

Or.en

Tarkistus 19
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Uudenlainen luonnonvarojen 
niukkuus uhkaa kuitenkin nyt talouden 
kestävää tuottavuutta, ja tuotanto ja 
kulutus voivat heikentää ympäristön 
laatua kuormittamalla luonnollisia 
hiilinieluja jätteillä ja saasteilla. Jos 
luonnonvarojen käytöstä ja ympäristön 
pilaamisesta aiheutuvia yksityisiä ja 
sosiaalisia kustannuksia ei oteta 



PE450.860v01-00 4/21 AM\834846FI.doc

FI

huomioon, perinteinen tilinpito voi antaa 
väärän kuvan edistymisestä 
päätöksentekijöille, jotka voivat suunnata 
yhteiskunnan kehityksen kestämättömään 
suuntaan.

Or.en

Tarkistus 20
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ympäristötilinpidon käyttöönotto on 
välttämätöntä, mutta se ei saisi korvata 
BKT:lle vaihtoehtoisten indikaattoreiden 
kehittämistä, jotta katettaisiin erilaiset 
ympäristölliset, sosiaaliset ja 
elämänlaadulliset ulottuvuudet. 
Komission olisi ennen uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
käyttöönottoa esitettävä ehdotuksia 
rajalliseksi määräksi keinotekoisia 
indikaattoreita, joita käytetään BKT:n 
täydentäjänä päätöksenteossa. Tähän olisi 
sisällytettävä sekä monetarisoitu 
indikaattori (esimerkiksi oikaistut 
nettosäästöt) että fysikaalinen indikaattori 
(esim. ekologinen jalanjälki, 
hiilijalanjälki tai irtikytkentäindikaattorit) 
ympäristöulottuvuudelle ja indikaattorit, 
jotka yhdentävät sosiaalisen 
ulottuvuuden, kuten eriarvoisuuden 
arvioinnin (esimerkiksi GINI-indeksi) 
sekä sosiaalisen osallisuuden ja ihmisten 
hyvinvoinnin indikaattori (esimerkiksi 
köyhyysindeksi ja terveydenhuollon 
indeksi).

Or.en
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Tarkistus 21
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Olisi luotava pilottitutkimusten 
ohjelma raportoinnin ja tietojen laadun 
parantamiseksi, menetelmien 
tehostamiseksi ja jatkokehityksen 
valmistelemiseksi.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Pilottitutkimus olisi perusteltu, ellei kyseistä asetusta hyväksytä. Kun tämä asetus 
hyväksytään, kansalliset tilastoviranomaiset voivat parantaa raportointiaan ja tietojen laatua 
sekä tavanomaisiin työtehtäviin käyttämiään menetelmiä tämän asetuksen mukaisesti. 
Pilottitutkimus ei siksi tuota lisäarvoa ja johtaa siihen, että EU ryhtyy rahoittamaan 
kansallisia tilastoviranomaisia, minkä pitäisi olla jäsenvaltioiden tehtävä.

Tarkistus 22
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Vaikutusten arvioinnin on oltava 
edellytys raportointivelvoitteiden 
lisäämiselle. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Or.de

Tarkistus 23
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komissio tekee yhteistyötä 
sellaisten EU:n naapureina olevien 
kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa 
jäsenvaltioilla on yhteisiä luonnonvaroja 
(pääasiassa vesivaroja), ja kannustaa 
siten näiden maiden tilastoviranomaisia 
esittämään vastaavaa ympäristötilinpitoa 
kestävään kehitykseen liittyvistä 
perusnäkökohdista ja edistää 
asianomaisten tilinpitomenetelmien 
käyttöönottoa.

Or.el

Perustelu

Yhteistyö naapurimaiden ja jäsenvaltioiden vastaavien tilastoviranomaisten kanssa on 
välttämätöntä ympäristötilinpidon kattavaksi valvomiseksi myös EU:ssa.

Tarkistus 24
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Vallan siirtämisen komissiolle tulisi Lissabonin sopimuksen mukaan tapahtua SEUT:n 
290 artiklan mukaan, ei komitologiamenettelyn mukaan. Delegoitujen säädösten 
järjestelmässä ei ole oikeudellisia edellytyksiä komitean osallistuttamiselle.
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Tarkistus 25
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan tilastojärjestelmää 
käsittelevää komiteaa on kuultu,

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Vallan siirtämisen komissiolle tulisi Lissabonin sopimuksen mukaan tapahtua SEUT:n 
290 artiklan mukaan, ei komitologiamenettelyn mukaan. Delegoitujen säädösten 
järjestelmässä ei ole oikeudellisia edellytyksiä komitean osallistuttamiselle.

Tarkistus 26
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Uusien moduulien kehittäminen

Ensimmäiseksi komissio luo yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa seuraavat 
moduulit sisällytettäviksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan:
– ympäristönsuojelumenot ja -tulot 
(EPER)/ympäristönsuojelumenojen 
tilinpito (EPEA), ympäristöhyödykkeet ja 
-palvelut (EGSS);
– energiatilinpito;
– ympäristöön liittyviä siirtomenoja (tuet) 
sekä resurssien käyttömenoja ja 
hallinnointimenoja koskeva tilinpito 
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(RUMEA);
– vesitilinpito (määrällinen ja 
laadullinen) ja jätetilinpito;
– metsätilinpito.

Or.el

Perustelu

Eurostatin mukaan näitä moduuleja ollaan jo laatimassa. Jäsenvaltioiden ja kansallisten 
tilastotoimistojen suunnitteluvarmuuden vuoksi olisi esitettävä, mitä muita tietoja 
tulevaisuudessa pyydetään. Vesitilinpidossa olisi määrän lisäksi esitettävä myös laatua 
koskevat tiedot, jotta voidaan ottaa huomioon myös veden sisältämät saasteet.

Tarkistus 27
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– biologista monimuotoisuutta koskeva 
tilinpito;

Or.el

Perustelu

Biologista monimuotoisuutta koskeva tilinpito on olennainen osa ympäristötilinpitoa ja 
erittäin tärkeää monimuotoisuuden säilyttämistä koskevien Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 28
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 5 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– maaperää koskeva tilinpito, 
mahdollisuuksien mukaan.

Or.el
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Perustelu

Ympäristötilinpitoon on sisällytettävä maaperää, joka myös on luonnonvara, koskevat 
laadulliset ja määrälliset tiedot.

Tarkistus 29
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Uusien moduulien kehittäminen

Ensimmäiseksi komissio luo yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa seuraavat 
moduulit sisällytettäviksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä:
– ympäristönsuojelumenot ja -tulot 
(EPER)/ympäristönsuojelumenojen 
tilinpito (EPEA), ympäristöhyödykkeet ja 
-palvelut (EGSS);
– energiatilinpito;
– ympäristöön liittyviä siirtomenoja (tuet) 
sekä resurssien käyttömenoja ja 
hallinnointimenoja koskeva tilinpito 
(RUMEA);
– vesi- ja jätetilinpito;
– metsätilinpito ja
– ekosysteemipalveluja koskeva tilinpito.

Or.en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 8. Siihen on lisätty määräaika uusien moduulien 
kehittämiselle ja uusi ekosysteemipalvelujen tilinpitoa koskeva moduuli.
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Tarkistus 30
Catherine Soullie

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Uusien moduulien kehittäminen

Ensimmäiseksi komissio harkitsee 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja 
edellyttäen, että tarvittavat menettelyt on 
vahvistettu ja että on olemassa riittävästi 
kysyntää, seuraavien moduulien 
kehittämistä ja sisällyttämistä tämän 
asetuksen soveltamisalaan:
– ympäristönsuojelumenot ja -tulot 
(EPER)/ympäristönsuojelumenojen 
tilinpito (EPEA), ympäristöhyödykkeet ja 
-palvelut (EGSS);
– energiatilinpito;
– ympäristöön liittyviä siirtomenoja (tuet) 
sekä resurssien käyttömenoja ja 
hallinnointimenoja koskeva tilinpito 
(RUMEA);
– jäte- ja metsätilinpito.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltiot eivät automaattisesti hyväksy uusien moduulien lisäämistä. Uusien tilien 
lisäämisen on perustuttava kysyntään ja ensin on parannettava perinteisten tilien toimivuutta. 
Seuraavaksi on otettava käyttöön kansallisten tilastoviranomaisten välisiä asianmukaisia 
menettelyjä ehtona uusien tilien luomiselle. Vesitilinpito vaikuttaa tarpeettomalta, koska vesi 
on erityinen luonnonvara ja sille tarvittaisiin oma oikeudellinen kehys.

Tarkistus 31
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
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Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Pilottitutkimukset

1. Komissio laatii ohjelman 
pilottitutkimuksista, joita jäsenvaltiot 
toteuttavat vapaaehtoiselta pohjalta 
raportoinnin ja tietojen laadun 
kehittämiseksi, pitkien aikasarjojen 
luomiseksi ja menetelmien kehittämiseksi.
2. Komissio arvioi ja julkaisee 
pilottitutkimusten tulokset ja ottaa 
huomioon hyödyt tietojen saatavuudesta 
suhteessa niiden keruukustannuksiin ja 
vastausrasitteeseen. Komissio antaa 
pilottitutkimusten johtopäätösten 
perusteella tarvittavat delegoidut 
säädökset 9 artiklan mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Pilottitutkimus olisi perusteltu, ellei kyseistä asetusta hyväksytä. Kun tämä asetus 
hyväksytään, kansalliset tilastoviranomaiset voivat parantaa raportointiaan ja tietojen laatua 
sekä tavanomaisiin työtehtäviin käyttämiään menetelmiä tämän asetuksen mukaisesti.
Pilottitutkimus ei siksi tuota lisäarvoa ja johtaa siihen, että EU ryhtyy rahoittamaan 
kansallisia tilastoviranomaisia, minkä pitäisi olla jäsenvaltioiden tehtävä.

Tarkistus 32
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii ohjelman 
pilottitutkimuksista, joita jäsenvaltiot 
toteuttavat vapaaehtoiselta pohjalta 
raportoinnin ja tietojen laadun 
kehittämiseksi, pitkien aikasarjojen 
luomiseksi ja menetelmien kehittämiseksi.

1. Komissio laatii ohjelman 
pilottitutkimuksista, joita jäsenvaltiot 
toteuttavat vapaaehtoiselta pohjalta 
raportoinnin ja tietojen laadun 
kehittämiseksi, pitkien aikasarjojen 
luomiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. 
Se varmistaa samalla, ettei asianosaisille 



PE450.860v01-00 12/21 AM\834846FI.doc

FI

aiheudu hallinnollisia tai taloudellisia
lisärasitteita.

Or.de

Tarkistus 33
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ja julkaisee 
pilottitutkimusten tulokset ja ottaa 
huomioon hyödyt tietojen saatavuudesta 
suhteessa niiden keruukustannuksiin ja 
vastausrasitteeseen. Komissio antaa 
pilottitutkimusten johtopäätösten 
perusteella tarvittavat delegoidut säädökset 
9 artiklan mukaisesti.

2. Komissio arvioi ja julkaisee 
pilottitutkimusten tulokset ja ottaa 
huomioon hyödyt tietojen saatavuudesta 
suhteessa niiden keruukustannuksiin ja 
vastausrasitteeseen. Näin tehdessään se 
varmistaa samalla, ettei asianosaisille 
aiheudu hallinnollisia tai taloudellisia 
lisärasitteita. Komissio antaa 
pilottitutkimusten johtopäätösten 
perusteella tarvittavat delegoidut säädökset 
9 artiklan mukaisesti.

Or.de

Tarkistus 34
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot, joita 
tarvitaan 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen moduulien ominaispiirteiden 
havainnointiin.

1. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa kerättävä 
kansallisella ja alueellisella tasolla tiedot, 
joita tarvitaan 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen moduulien ominaispiirteiden 
havainnointiin.

Or.en

Perustelu

Alueelliset tiedot ovat yhtä tärkeitä kuin kansalliset tiedot. Indikaattorit saman maan eri 
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alueilla voivat vaihdella merkittävästi. Jos niitä tarkastellaan vain kansallisella tasolla, ne 
voivat antaa erilaisen kuvan, joka ei vastaa joidenkin alueiden erityisominaisuuksia. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaan tiedot olisi annettava käytettäviksi alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jotta ne toimivat luotettavan poliittisen päätöksenteon tukena. EU:n 
tasolla tietoja voidaan käyttää alueryhmien ja mahdollisten mallien tunnistamiseen.

Tarkistus 35
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) liitteiden 
mukaiset tiedot, luottamukselliset tiedot 
mukaan luettuina, ilmoitetuissa 
määräajoissa.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) liitteiden 
mukaiset tiedot, luottamukselliset tiedot 
mukaan luettuina, ilmoitetuissa 
määräajoissa.

Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan.

Or.de

Tarkistus 36
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot on toimitettava soveltuvassa 
teknisessä muodossa, joka vahvistetaan 
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Tiedot on toimitettava soveltuvassa 
teknisessä muodossa, jonka komissio 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
9 artiklan mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 37
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja 
laatukriteerejä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tietoihin on 
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
määriteltävä laaturaporteissa sovellettavat 
menettelyt ja raporttien rakenne ja 
taajuus.

3. Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja 
laatukriteerejä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tietoihin 
komissio määrittelee delegoiduilla 
säädöksillä 9 artiklan mukaisesti
laaturaporteissa sovellettavat menettelyt ja
raporttien rakenteen ja taajuuden.

Or.en

Tarkistus 38
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Toteutettavuus ja tehokkuus

Komissio vahvistaa ympäristötilinpidon 
toteutettavuuden ja tehokkuuden.

Or.de

Tarkistus 39

Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen myöntää jäsenvaltioille 
poikkeuksia liitteissä tarkoitettujen 

1. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
9 artiklan mukaisesti myöntää 
jäsenvaltioille poikkeuksia liitteissä 
tarkoitettujen siirtymäkausien ajaksi, 
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siirtymäkausien ajaksi, mikäli kansallisiin 
tilastojärjestelmiin on tehtävä merkittäviä 
mukautuksia.

mikäli kansallisiin tilastojärjestelmiin on 
tehtävä merkittäviä mukautuksia.

Or.en

Tarkistus 40
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle myönnetään toistaiseksi
valta antaa 3 artiklan 3 kohdassa ja 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

Or.en

Perustelu

Seuraus 4 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 41
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa ja 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.

Or.en

Perustelu

Seuraus 4 artiklan poistamisesta.
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Tarkistus 42
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla 

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Komitea

1. Komissiota avustaa Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 
artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.
Kyseisen päätöksen 5 artiklan 6 kohdassa 
säädetyksi määräajaksi vahvistetaan 
kolme kuukautta.

Or.en

Perustelu

Vallan siirtämisen komissiolle tulisi Lissabonin sopimuksen mukaan tapahtua SEUT:n 
290 artiklan mukaan, ei komitologiamenettelyn mukaan. Delegoitujen säädösten 
järjestelmässä ei ole oikeudellisia edellytyksiä komitean osallistuttamiselle.

Tarkistus 43
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien 
tarpeet tietojen oikea-aikaisesta saannista, 
se laatii ajantasaisia ennusteita tiedoista, 
joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet 
12 kuukauden kuluessa viitevuoden 
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päättymisestä.

Or.en

Perustelu

Käyttäjät tarvitsevat ajantasaisia tietoja. Ajantasaisuus mainitaan BKT:stä ja muista 
indikaattoreista annetun toimintasuunnitelman toimessa II sekä yhtenä virallisten tilastojen 
kahdeksasta laatukriteeristä.

Tarkistus 44
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 jakso – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien 
tarpeet tietojen oikea-aikaisesta saannista, 
se laatii ajantasaisia ennusteita tiedoista, 
joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet 
12 kuukauden kuluessa viitevuoden 
päättymisestä.

Or.en

Perustelu

Käyttäjät tarvitsevat ajantasaisia tietoja. Ajantasaisuus mainitaan BKT:stä ja muista 
indikaattoreista annetun toimintasuunnitelman toimessa II sekä yhtenä virallisten tilastojen 
kahdeksasta laatukriteeristä.

Tarkistus 45
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

KANSANTALOUDEN
MATERIAALIVIRTATILEJÄ 
KOSKEVA MODUULI

KANSANTALOUDEN 
MATERIAALIVARANTOTILEJÄ JA 
MATERIAALIVIRTATILEJÄ 
KOSKEVA MODUULI

Or.en

Tarkistus 46
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansantalouden materiaalivirtatilit kattavat 
kaikki kiinteät, kaasumaiset ja nestemäiset 
materiaalit, ilman ja veden virtoja lukuun 
ottamatta, jotka mitataan massayksikköinä 
vuotta kohden. Kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän tavoin kansantalouden 
materiaalivirtatileillä on kaksi tärkeää 
päämäärää. Yksityiskohtaisista 
materiaalivirroista saadaan runsas 
empiirinen tietokanta lukuisia analyyttisia 
tutkimuksia varten. Lisäksi niitä käytetään 
laadittaessa erilaisia kansantalouden 
materiaalivirtojen indikaattoreita 
kansantaloutta varten.

Kansantalouden materiaalivarantotilit ja
materiaalivirtatilit kattavat kaikki kiinteät, 
kaasumaiset ja nestemäiset materiaalit, 
ilman ja veden virtoja lukuun ottamatta, 
jotka mitataan massayksikköinä vuotta 
kohden. Kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän tavoin kansantalouden 
materiaalivirtatileillä on kaksi tärkeää 
päämäärää. Yksityiskohtaisista 
materiaalivirroista saadaan runsas 
empiirinen tietokanta lukuisia analyyttisia 
tutkimuksia varten. Lisäksi niitä käytetään 
laadittaessa erilaisia kansantalouden 
materiaalivirtojen indikaattoreita 
kansantaloutta varten. Yhdistettyinä 
materiaalivarantotilien kehittämiseen 
niillä saadaan tärkeää tietoa, jonka avulla 
voidaan arvioida luonnonvarojen käyttöä 
suhteessa niiden saatavuuteen ja 
uusiutuvuuteen.

Or.en
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Tarkistus 47
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava tilastoja 5 
jaksossa luetelluista ominaispiirteistä.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa laadittava 
tilastoja materiaalivaranto- ja 
materiaalivirtatilien 5 jaksossa luetelluista 
ominaispiirteistä.

Or.en

Tarkistus 48
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 jakso – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien 
tarpeet tietojen oikea-aikaisesta saannista, 
se laatii taulukoiden A ja B mukaisesti 
kaksinumerotasolla ajantasaisia 
ennusteita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 12 kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä.

Or.en

Perustelu

Käyttäjät tarvitsevat ajantasaisia tietoja. Ajantasaisuus mainitaan BKT:n toimessa II sekä 
toimintasuunnitelman ulkopuolella sekä yhtenä virallisten tilastojen kahdeksasta 
laatukriteeristä.

Tarkistus 49
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 jakso – taulukko A – 1.4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.4 Luonnonvaraisten kalojen pyynti, 
vesikasvit/-eläimet, metsästys ja keräily

1.4 Luonnonvaraisten kalojen pyynti, 
vesikasvit/-eläimet, metsästys ja keräily(*)

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään alaviite taulukoiden 1.4 kohtaan.

Tarkistus 50
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 osasto – taulukko A – 1.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4.1 Luonnonvaraisten kalojen pyynti 1.4.1 Luonnonvaraisten kalojen pyynti(*)
(*) Lisäksi kalavarannon nettolisäyksen 
vapaaehtoinen raportointi.

Or.en

Tarkistus 51
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 osasto – taulukko A – 1 alaviite

Komission teksti Tarkistus

(*) Lisäksi puutavaravarannon
nettolisäyksen vapaaehtoinen raportointi.

(*) Lisäksi varannon nettolisäyksen 
raportointi.

Or.en
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Tarkistus 52
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 osasto – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien 
tarpeen saada täydelliset eurooppalaiset 
tiedot, se laatii ja julkaisee 
kaksinumerotasolla taulukoiden A ja B 
mukaisen arvion tapauksissa, joissa 
sovelletaan siirtymäaikaa.

Or.en

Perustelu

Käyttäjien tarve saada täydelliset tiedot on täytettävä, koska se tuottaa olennaisinta lisäarvoa 
päätöksentekoa varten.


