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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 144/17

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 3ης Ιουνίου 2005
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής θέσης και την εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών [COM(2005) 154
τελικό]
(CON/2005/18)
(2005/C 144/11)
1. Στις 3 Μαΐου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να διατυπώσει γνώµη σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής θέσης και την εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών (εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
2. Ο προτεινόµενος κανονισµός βασίζεται στο άρθρο 99 παράγραφος 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αν και η εν λόγω διάταξη δεν προβλέπει ρητά διαβούλευση µε την ΕΚΤ, η εποπτεία της
δηµσιονοµικής θέσης, καθώς και η εποπτεία και ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών, αφορούν τη
διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, πρωταρχικό στόχο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.
Ως εκ τούτου, η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώσει τη γνώµη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4,
πρώτη περίπτωση, της συνθήκης. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το
άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3. Οι υγιείς δηµοσιονοµικές πολιτικές είναι θεµελιώδεις παράγοντες για την επιτυχία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ). Αποτελούν προαπαιτούµενα της µακροοικονοµικής σταθερότητας, της ανάπτυξης και
συνοχής στη ζώνη του ευρώ. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που καθιερώνεται στη συνθήκη και στο Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ΟΝΕ και, ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο διαµόρφωσης προσδοκιών δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι βασισµένο σε κανόνες και
σκοπεί στη διασφάλιση της διατηρησιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών και, παράλληλα, της δυνατότητας
εξοµάλυνσης των διακυµάνσεων της παραγωγής µέσω της λειτουργίας αυτόµατων σταθεροποιητών, πρέπει να
παραµείνει σαφές, απλό και εκτελεστό. Η συµµόρφωση µε τις αρχές αυτές θα διευκολύνει εξάλλου τη διαφάνεια και την ίση µεταχείριση στην εφαρµογή του πλαισίου.
4. Σκοπός του προτεινόµενου κανονισµού είναι να λάβει υπόψη τις µεταβολές στην εφαρµογή του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι οποίες συνοµολογήθηκαν από το Συµβούλιο (Ecofin) στις 20 Μαρτίου
2005. Ο προτεινόµενος κανονισµός αφορά τη διαδικασία εποπτείας και τον καθορισµό µεσοπρόθεσµων
στόχων για τις δηµσιονοµικές πολιτικές των κρατών µελών. Αν και η ΕΚΤ δεν θεωρεί αναγκαίο να διατυπώσει
γνώµη για τις συγκεκριµένες διατάξεις του προτεινόµενου κανονισµού, εγκρίνει το στόχο που συνίσταται στη
βελτίωση της εποπτείας και του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών προς επίτευξη και διατήρηση µεσοπρόθεσµων στόχων που διασφαλίζουν τη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Μία αυστηρή και
συνεπής εφαρµογή των διαδικασιών εποπτείας θα συνέτεινε σε συνετές δηµοσιονοµικές πολιτικές.
Φρανκφούρτη, 3 Ιουνίου 2005.
Ο πρόεδρος της EΚΤ
Jean-Claude TRICHET

