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1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 5 päivänä maaliskuuta 2004 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa
lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja
toimittamisesta (jäljempänä ”asetusehdotus”).
2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan, koska ehdotetun asetuksen mukaisesti laadittavat ja toimitettavat tiedot
laajentavat niiden neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen kattavuutta, joita EKP:lla on käytettävisään
rahapoliittista analyysiä varten. Tämän lausunnon on
antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan
ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
3. Asetusehdotuksen kohteena on neljännesvuosittaista julkista
velkaa, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen
perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta
menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä
marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 3605/93 (1), koskevien tietojen laatiminen ja toimittaminen. Ehdotetulla asetuksella ei muuteta liiallisia alijäämiä
koskevaan menettelyyn liittyviä voimassa olevia tietojenantovaatimuksia.
4. EKP suhtautuu asetusehdotukseen myönteisesti, koska sen
mukaisesti laadittavat tiedot täydentävät julkisen rahoituksen
neljännesvuosittaisia tilastoja, joista määrätään Euroopan
talous- ja rahaliiton (EMU) tilastovaatimuksia koskevassa
toimintasuunnitelmassa (jäljempänä ”EMU-toimintasuunnitelma”), jonka Euroopan komissio (Eurostat) on laatinut
läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa Ecofin-neuvoston pyynnöstä. EMU-toimintasuunnitelma on vastaus tietotarpeita
EMU:ssa käsittelevään talous- ja rahoituskomitean kertomukseen, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999, sekä tietotarpeita EMU:ssa koskevaan toiseen
seurantakertomukseen, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 5
päivänä kesäkuuta 2000.

(1) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002.

5. Ehdotetulla asetuksella edistetään Euroopan unionin ja siten
myös euroalueen kattavan johdonmukaisen julkisyhteisöjen
neljännesvuositilinpitojärjestelmän
laatimista
koskevan
kokonaistavoitteen saavuttamista. Se täydentää olemassa
olevia julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidon tietoja, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen
aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä helmikuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 264/2000 (2), muita
kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
1221/2002 (3) ja rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen
neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä maaliskuuta 2004
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 501/2004 (4).
6. Koska ehdotetussa asetuksessa säädetään, että neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevat tiedot on toimitettava
samassa määräajassa (kolmen kuukautta sen vuosineljänneksen päättymisestä, johon tiedot viittaavat) kuin tiedot,
jotka on yksilöity 5 kohdassa mainituissa asetuksissa, ne on
helppo yhdistää voimassa olevaan julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpitoa koskevaan järjestelmään.

Annettu Frankfurt am Mainissa 19 päivänä huhtikuuta 2004.
Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja

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

