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pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma attiecībā uz ierosināto Padomes regulu par to ceturkšņa
datu apkopošanu un nosūtīšanu, kas attiecas uz valdības parādu
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1. Eiropas Centrālā banka 2004. gada 5. martā ir saņēmusi
Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par
ierosināto Padomes regulu par to ceturkšņa datu apkopošanu un nosūtīšanu, kas attiecas uz valdības parādu
(turpmāk tekstā – “ierosinātā regula”).
2. ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas Eiropas
Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punktā, jo dati,
kas tiks apkopoti un nosūtīti saskaņā ar ierosināto regulu,
paplašinās ECB monetārās politikas analīzei pieejamos
valdības ceturkšņa datus. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar ECB reglamenta 17.5. panta pirmo
teikumu.
3. Ierosinātās regulas mērķis ir valdības parāda ceturkšņa datu
apkopošana un nosūtīšana, kā tas definēts Padomes
1993. gada 22. novembra Regulā (EK) Nr. 3605/93 par to,
kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas
procedūru (1). Ierosinātā regula nemaina spēkā esošās
ziņošanas prasības saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta
procedūru.
4. ECB atbalsta ierosināto regulu, jo saskaņā ar to apkopotie
dati papildinās valsts finanšu ceturkšņa statistiku, kas
paredzēta Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) statistikas prasību rīcības plānā (turpmāk tekstā – “EMS rīcības
plāns”), kuru pēc Ecofin Padomes lūguma izstrādājusi
Eiropas Komisija (Eurostat), sadarbojoties ar ECB. EMS
rīcības plāns izriet no EMS informācijas prasību monetārās
komitejas ziņojuma, kuru Ecofin Padome apstiprinājusi
1999. gada 18. janvārī, un EMS informācijas prasību otrā
darba ziņojuma, kuru Ecofin Padome apstiprinājusi
2000. gada 5. jūnijā.

(1) OV L 332, 31.12.1993, 7. lpp., Regula pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 351/2002.

5. Ierosinātā regula palīdzēs sasniegt vispārējo mērķi, kas ir
Eiropas Savienības un arī eiro zonas valdības ceturkšņa
kontu apkopošana vienotā sistēmā. Ierosinātā regula papildinās valdības ceturkšņa datu esošos apkopojumus, kas
noteikti Komisijas 2000. gada 3. februāra Regulā (EK)
Nr. 264/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts finanšu īstermiņa statistiku (2),
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija
Regulā (EK) Nr. 1221/2002 par valsts ceturkšņa nefinanšu
pārskatiem (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada
10. marta Regulā (EK) Nr. 501/2004 par valsts ceturkšņa
finanšu kontiem (4).

6. Tā kā ierosinātā regula paredz, ka valdības parāda ceturkšņa
datus būs jānosūta tādā pašā termiņā (trīs mēnešus pēc tā
ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati), kā datus, kas norādīti 5. punktā minētajās regulās, tos varēs viegli integrēt
spēkā esošajā valsts ceturkšņa kontu sistēmā.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 19. aprīlī.
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