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2. EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse
asutamislepingu artikli 105 lõikel 4, kuna määruse kohta
tehtud ettepanekuga kooskõlas koostatavad ja edastatavad
andmed laiendavad EKP rahapoliitilise analüüsi jaoks kättesaadavaid andmeid valitsussektori kvartaalse võla kohta. EKP
nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas
EKP kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

5. Määruse kohta tehtud ettepanek on osa üldisest eesmärgist
koostada Euroopa Liidu ja euroala jaoks valitsussektori kvartaalsete kontode ühetaoline süsteem. See täiendab senist
valitsussektori kvartaalsete andmete süsteemi, mis on
määratletud komisjoni 3. veebruari 2000. aasta määruses
(EÜ) nr 264/2000 nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96
rakendamise kohta seoses avaliku sektori lühiajalise rahandusstatistikaga (2), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni
2002. aasta määruses (EÜ) nr 1221/2002 valitsussektori
kvartaalsete mittefinantskontode kohta (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ)
nr 501/2004 valitsussektori kvartaalsete finantskontode
kohta (4).

3. Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on valitsussektori
võla kvartaalsete andmete koostamine ja edastamine vastavalt määratlusele nõukogu 22. novembri 1993. aasta
määruses (EÜ) nr 3605/93 (Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust
käsitleva protokolli kohaldamise kohta) (1). Määruse kohta
tehtud ettepanek ei muuda seniseid aruandlusnõudeid
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses.

6. Kuna määruse kohta tehtud ettepanek sätestab, et kvartaalseid andmeid valitsussektori võla kohta tuleb edastada
punktis 5 nimetatud määrustes määratletud andmetega
samaks tähtajaks (kolm kuud pärast selle kvartali lõppu,
mille kohta andmed on), on neid lihtne integreerida senisesse valitsussektori kvartaalsete kontode süsteemi.

1. 5. märtsil 2004 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu
Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga
nõukogu määruse kohta, mis käsitleb andmete koostamist ja
edastamist valitsussektori kvartaalse võla kohta (edaspidi
“ettepanek määruse kohta”).

4. EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut, kuna selle
alusel koostatavad andmed täiendavad avaliku sektori kvartaalset finantsstatistikat, mis on ette nähtud majandus- ja
rahaliidu (EMU) statistika nõuete tegevuskavas (edaspidi
EMU tegevuskava), mis algatati Euroopa Komisjoni
(Eurostat) poolt majandus-ja rahandusministrite nõukogu
(ECOFIN) taotlusel tihedas koostöös EKPga. EMU tegevuskava tingis rahanduskomitee aruanne EMU teabenõuete
kohta, mille majandus- ja rahandusministrite nõukogu kiitis
heaks 18. jaanuaril 1999, ja teine eduaruanne EMU teabenõuete kohta, mille majandus- ja rahandusministrite
nõukogu kiitis heaks 5. juunil 2000.

(1) EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002.

Frankfurt Maini ääres, 19. aprill 2004
EKP president
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