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MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 19. aprila 2004
na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za uredbo Sveta o pripravi in pošiljanju podatkov o
četrtletnem javnem dolgu
(KOM(2003) 761 končna različica)
(CON/2004/14)
(2004/C 134/08)
1. Evropska centralna banka (ECB) je dne 5. marca 2004
prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu
za uredbo Sveta o pripravi in pošiljanju podatkov o
četrtletnem javnem dolgu (v nadaljevanju: „predlagana
uredba“).
2. Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 105(4)
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, saj bodo podatki,
ki se bodo pripravili in pošiljali v skladu s predlagano
uredbo, razširili zajetje četrtletnih podatkov za sektor
države, ki so na voljo ECB za analizo denarne politike. V
skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika ECB je to
mnenje sprejel Svet ECB.
3. Cilj predlagane uredbe je priprava in pošiljanje četrtletnih
podatkov o javnem dolgu, kot je opredeljen v Uredbi Sveta
(ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je
priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1). Predlagana uredba ne spreminja obstoječih zahtev za poročanje,
povezanih s postopkom v zvezi s čezmernim
primanjkljajem.
4. ECB pozdravlja predlagano uredbo, saj bodo podatki, ki
bodo pripravljeni na njeni podlagi, dopolnili skupine
četrtletne statistike javnih financ, predvidene v Akcijskem
načrtu za statistične zahteve Ekonomske in monetarne unije
(EMU) (v nadaljevanju: Akcijski načrt EMU), ki ga je na
zahtevo Ekonomsko-finančnega sveta pripravila Evropska
komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z ECB. Akcijski
načrt EMU je odgovor na poročilo Monetarnega odbora o
informacijskih zahtevah v EMU, potrjeno s strani
Ekonomsko- finančnega sveta dne 18. Januarja 1999, in na
drugo poročilo o napredku v zvezi z informacijskimi zahtevami v EMU, potrjeno s strani Ekonomsko-finančnega sveta
dne 5. junija 2000.

(1) UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002.

5. Predlagana uredba bo prispevala k splošnemu cilju, da se
vzpostavi enoten sistem četrtletnih računov države za
Evropsko unijo in s tem za evro območje. Dopolnila bo
obstoječe skupine četrtletnih podatkov za sektor države, kot
so podrobneje določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 264/2000
z dne 3. februarja 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št.
2223/96 glede kratkoročne statistike javnih financ (2),
Uredbi (ES) št. 1221/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 10. junija 2002 o četrtletnih nefinančnih računih
sektorja država (3) in Uredbi (ES) št. 501/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o četrtletnih
finančnih računih sektorja država (4).

6. Ker predlagana uredba določa, da bodo morali biti podatki
o četrtletnem javnem dolgu poslani v enakem roku (tri
mesece po koncu četrtletja, na katerega se podatki nanašajo)
kot podatki, podrobneje določeni v uredbah, omenjenih v
odstavku 5, bodo lahko brez težav vključeni v obstoječi
sistem četrtletnih računov države.

V Frankfurtu na Majni, 19. aprila 2004
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

(2) UL L 29, 4.2.2000, str. 4.
(3) UL L 179, 9.7.2002, str. 1.
(4) UL L 81, 19.3.2004, str. 1.

