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Γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της 19ης Απριλίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος
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1. Στις 5 Μαρτίου 2004 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει τη γνώµη της σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το
τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος (εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται
στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς τα καταρτιζόµενα και διαβιβαζόµενα σύµφωνα µε τον προτεινόµενο κανονισµό στοιχεία θα
διευρύνουν το πεδίο των τριµηνιαίων δηµοσιονοµικών στοιχείων
που θα έχει στη διάθεσή της η ΕΚΤ για τις αναλύσεις της για
τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής. Η παρούσα γνώµη
εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο
17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ.
3. Αντικείµενο του προτεινόµενου κανονισµού είναι η κατάρτιση
και διαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων για το δηµόσιο χρέος,
όπως αυτό ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του
Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1993 για την εφαρµογή του
πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1). Ο προτεινόµενος κανονισµός δεν
µεταβάλλει τις υφιστάµενες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο
πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος.
4. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει τον προτεινόµενο κανονισµό, καθώς τα
καταρτιζόµενα βάσει αυτού στοιχεία θα συµπληρώνουν τις
δέσµες των τριµηνιαίων στατιστικών δηµόσιων οικονοµικών, που
προβλέπονται στο σχέδιο δράσης σχετικά µε τις στατιστικές
απαιτήσεις της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (εφεξής
«σχέδιο δράσης ΟΝΕ»), το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ, κατόπιν
αιτήµατος του Συµβουλίου Ecofin. Το σχέδιο δράσης ΟΝΕ αποτελεί απάντηση στην έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ, η οποία εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, και στη
δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης
στην ΟΝΕ, η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 5
Ιουνίου 2000.

(1) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 351/2002 της Επιτροπής.

5. Ο προτεινόµενος κανονισµός θα συµβάλει στο γενικό στόχο
κατάρτισης ενός συνεκτικού συστήµατος τριµηνιαίων λογαριασµών του δηµοσίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνεπώς,
για τη ζώνη του ευρώ. Θα συµπληρώσει τις υφιστάµενες δέσµες
τριµηνιαίων δηµοσιονοµικών στοιχείων που καθορίζονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµοσίων οικονοµικών (2), στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 όσον αφορά τους τριµηνιαίους
µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου (3) και
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 501/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά
µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του
∆ηµοσίου (4).
6. Καθώς ο προτεινόµενος κανονισµός ορίζει ότι τα στοιχεία για
το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος θα πρέπει να διαβιβάζονται στην
ίδια προθεσµία (τρεις µήνες µετά το τέλος του τριµήνου στο
οποίο αναφέρονται) που διαβιβάζονται και τα στοιχεία που
καθορίζονται στους µνηµονευόµενους στην παράγραφο 5 κανονισµούς, καθίσταται εύκολη η ενσωµάτωσή τους στο υφιστάµενο
σύστηµα τριµηνιαίων λογαριασµών του δηµοσίου.

Φρανκφούρτη, 19 Απριλίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(2) ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4.
(3) ΕΕ L 179 της 9.7.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 1.

