C 134/14

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.5.2004

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
af 19. april 2004
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1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. marts
2004 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union
om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige
offentlige gæld (i det følgende benævnt »den foreslåede
forordning«).
2. ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel
105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, da de data, som vil blive udarbejdet og indberettet i henhold til den foreslåede forordning, vil udvide
dækningsomfanget af de kvartårlige offentlige data, som er
til rådighed for ECB's pengepolitiske analyse. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for ECB er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.
3. Formålet med den foreslåede forordning er udarbejdelse og
indberetning af kvartårlige data vedrørende offentlig gæld
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22.
november 1993 om gennemførelse af protokollen om
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab (1). Den foreslåede forordning
ændrer ikke ved de gældende rapporteringskrav under
proceduren omkring uforholdsmæssigt store underskud.
4. ECB ser med tilfredshed på den foreslåede forordning, da de
data, som skal udarbejdes i henhold til denne, vil fuldstændiggøre de kvartårlige statistikker over offentlige
finanser, som er omhandlet i handlingsplanen om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) (i det
følgende benævnt »ØMU-handlingsplanen«), der efter
anmodning fra Rådet (økonomi og finans) er udarbejdet af
Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med
ECB. ØMU-handlingsplanen er en opfølgning på Den
Monetære Komités rapport om informationskrav i ØMU,
som blev godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 18.
januar 1999, og den anden statusrapport om informationskrav i ØMU, som blev godkendt af Rådet (økonomi og
finans) den 5. juni 2000.

(1) EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Forordningen er senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2002.

5. Den foreslåede forordning vil bidrage til det generelle mål
om at udarbejde et konsistent system af kvartårlige offentlige regnskaber for Den Europæiske Union og således også
for euroområdet. Den vil supplere de eksisterende sæt af
kvartårlige offentlige data, som er angivet i Kommissionens
forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om
gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med
hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser (2),
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/
2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (3) og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 501/2004
af 10. marts 2004 om finansielle kvartalsregnskaber for den
offentlige forvaltning og service (4).

6. Da dataene vedrørende den kvartårlige offentlige gæld i
henhold til den foreslåede forordning skal indberettes med
den samme indberetningsfrist (senest tre måneder efter
udgangen af det kvartal, som de vedrører) som de data, der
er angivet i forordningerne nævnt i punkt 5, vil det være
nemt at integrere dem i det eksisterende system af kvartårlige offentlige regnskaber.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. april 2004.
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