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STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze 19. dubna 2004
na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady o sestavování a předávání údajů
o čtvrtletním veřejném zadlužení
(KOM(2003) 761 v konečném znění)
(CON/2004/14)
(2004/C 134/08)
1. Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 5. března
2004 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu
nařízení Rady o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním
veřejném zadlužení (dále jen „navrhované nařízení“).
2. Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105
odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství,
protože údaje, které budou sestavovány a předávány
v souladu s navrhovaným nařízením, rozšíří okruh čtvrtletních údajů za sektor vládních institucí, které má ECB
k dispozici pro potřeby analýzy měnové politiky. V souladu
s článkem 17.5 první větou jednacího řádu Evropské
centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.
3. Cílem navrhovaného nařízení je sestavování a předávání
čtvrtletních údajů o veřejném zadlužení, definovaném
v nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993
o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku,
připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1). Navrhované nařízení nemění stávající oznamovací
povinnosti v souvislosti s postupem při nadměrném
schodku.
4. ECB navrhované nařízení vítá, protože údaje, které mají být
na jeho základě sestavovány, doplní soubory čtvrtletních
statistik veřejných financí předvídané Akčním plánem pro
statistické požadavky hospodářské a měnové unie (HMU)
(dále jen „akční plán HMU“), který na žádost Rady ve složení
pro hospodářství a finance (Ecofin) vypracovala Evropská
komise (Eurostat) v úzké spolupráci s ECB. Akční plán HMU
je odezvou na zprávu Měnového výboru o informačních
požadavcích HMU, schválenou Radou Ecofin dne 18. ledna
1999, a na druhou zprávu o pokroku ve věci informačních
požadavků HMU, kterou Rada Ecofin schválila dne 5. června
2000.

(1) Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 351/2002.

5. Navrhované nařízení přispěje k dosažení hlavního cíle, jímž
je zavedení konzistentního systému čtvrtletních účtů vládních institucí Evropské unie a tím i eurozóny. Navrhované
nařízení doplní stávající sestavy čtvrtletních údajů vládních
institucí, jež jsou upraveny v nařízení Komise (ES)
č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí (2), nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o
čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze
dne
10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních
institucí (4).
6. Vzhledem k tomu, že podle navrhovaného nařízení budou
muset být údaje o čtvrtletním veřejném zadlužení předávány
ve stejných lhůtách (tři měsíce po skončení čtvrtletí, jehož
se údaje týkají) jako údaje stanovené v nařízeních uvedených
v odstavci 5, lze je snadno začlenit do stávajícího systému
čtvrtletních účtů vládních institucí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. dubna 2004.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

(2) Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4.
(3) Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1.

