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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των
στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104
της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της δηµοσιονοµικής κατάστασης
και το ύψος του δηµόσιου χρέους στα κράτη µέλη. Το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου για τη
διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζει περαιτέρω ότι, “Τα στατιστικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου παρέχονται από την Επιτροπή.
Εκ µέρους της Επιτροπής η Eurostat ανέλαβε το ρόλο της στατιστικής αρχής στο πλαίσιο της
διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος (∆ΥΕ) και ασκεί την εντολή της σύµφωνα µε την
απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1997 σχετικά µε το ρόλο της Eurostat όσον αφορά
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών1.
Η Eurostat δεν συγκεντρώνει απευθείας τα δηµοσιονοµικά στοιχεία των κρατών µελών, αλλά
βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώνουν και γνωστοποιούν οι εθνικές αρχές. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 3605/932 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
475/20003 του Συµβουλίου και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 351/20024 της Επιτροπής,
ορίζει τους κανόνες και το πεδίο εφαρµογής αυτής της γνωστοποίησης από τα κράτη µέλη.
Καθορίζει επίσης χρονοδιάγραµµα για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή των ετήσιων
στοιχείων σχετικά µε το δηµόσιο έλλειµµα/πλεόνασµα και το δηµόσιο χρέος.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2003, το Συµβούλιο των Υπουργών (ECOFIN) εξέδωσε κώδικα
βέλτιστης πρακτικής σε µια προσπάθεια διασάφησης και ορθολογικοποίησης των
διαδικασιών για τη συγκέντρωση και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σχετικά µε το δηµόσιο
χρέος και το δηµόσιο έλλειµµα στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος.
Οι εξελίξεις κατά το παρελθόν έδειξαν ότι ενδέχεται να λάβουν χώρα ουσιώδεις
αναθεωρήσεις των δηµοσιονοµικών στοιχείων, οι οποίες µπορούν να παραβλάψουν την
αξιοπιστία της εποπτείας της δηµοσιονοµικής κατάστασης ως συνόλου. Εµπίπτει στην
αρµοδιότητα της Επιτροπής να έχει ύψιστο βαθµό επίγνωσης και να φροντίζει τα µέγιστα για
την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της εποπτείας
της δηµοσιονοµικής κατάστασης. Ταυτόχρονα, το Συµβούλιο κάλεσε ρητώς την Επιτροπή να
ενισχύσει την εποπτεία της ποιότητας των γνωστοποιούµενων δηµοσιονοµικών στοιχείων.
Η Επιτροπή εξέδωσε στις 22 ∆εκεµβρίου 2004 την ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο «Για µια ευρωπαϊκή στρατηγική διακυβέρνησης των
δηµοσιονοµικών στατιστικών»5, που περιελάµβανε τρεις γραµµές δράσης για τη βελτίωση
των δηµοσιονοµικών στατιστικών: ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου, ανάπτυξη της
λειτουργικής ικανότητας και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων για τη θεσµική
προσαρµογή των στατιστικών υπηρεσιών.
Τα µέτρα που προτείνονται σ’ αυτό το σχέδιο κανονισµού έχουν σχέση µε την πρώτη και τη
δεύτερη γραµµή δράσης. Έχουν σχεδιασθεί για την προσαρµογή των µηχανισµών εποπτείας,
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τον καθορισµό διαδικασιών προς επίλυση µεθοδολογικών θεµάτων και τη βελτίωση της
εγκυρότητας και της διαφάνειας καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου περιέχει τους σχετικούς ορισµούς για την
εφαρµογή της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος και θεσπίζει χρονοδιάγραµµα για τη
γνωστοποίηση από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή του ετήσιου δηµόσιου ελλείµµατος και του
ετήσιου δηµόσιου χρέους καθώς και άλλων ετήσιων δηµόσιων στοιχείων. Εν τούτοις δεν
γίνεται αναφορά εντός του εν λόγω κανονισµού του Συµβουλίου στην αξιολόγηση της
ποιότητας των στοιχείων που γνωστοποιούνται από τα κράτη µέλη ούτε στη διάθεση
στατιστικών στοιχείων από την Επιτροπή.
Για να αναπτυχθούν αυτές οι πτυχές, το παρόν σχέδιο κανονισµού βασίζεται στην εµπειρία
από τη εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου και του κώδικα
βέλτιστης πρακτικής. Προτείνοντας µέτρα για την ενίσχυση της στατιστικής εποπτείας στο
πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος, ελήφθησαν επίσης υπόψη οι
υφιστάµενες διαδικασίες καθώς και οι έλεγχοι στον υπολογισµό των µεγεθών ακαθάριστου
εθνικού εισοδήµατος, όπως καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1287/2003 του
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για την εναρµόνιση του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήµατος σε τιµές αγοράς (κανονισµός ΑΕΕ)6.
Όσον αφορά τη δεύτερη γραµµή δράσης που περιγράφεται στην παραπάνω αναφερόµενη
ανακοίνωση, τα προτεινόµενα µέτρα που περιλαµβάνονται στο παρόν σχέδιο κανονισµού
προβλέπουν την διεξαγωγή επισκέψεων λεπτοµερούς ελέγχου εκτός από τις επισκέψεις
διαλόγου οι οποίες διεξάγονται σήµερα, καθώς και την κινητοποίηση όλης της υφιστάµενης
εµπειρίας στον εν λόγω τοµέα, έτσι ώστε να βοηθείται η Επιτροπή κατά τις επισκέψεις αυτές.
Οι απαιτήσεις πόρων για το στόχο της ενίσχυσης και της συστηµατοποίησης των ελέγχων επί
των λογαριασµών των εθνικών δηµοσίων υπηρεσιών περιγράφονται στο συνηµµένο
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο.
Η Επιτροπή θα αναπτύξει τους διοικητικούς διακανονισµούς που έχουν σχέση µε αυτό το
σχέδιο κανονισµού, ιδιαίτερα τις πρακτικές λεπτοµέρειες για τις επισκέψεις λεπτοµερούς
ελέγχου και τις διατυπώσεις για την επιλογή των εµπειρογνωµόνων που επικουρούν την
Επιτροπή κατ’ αυτές της επισκέψεις.
Η Επιτροπή σήµερα εργάζεται για να αναπτύξει την τρίτη γραµµή δράσης που
περιλαµβάνεται στην ανακοίνωση. Υπάρχει ανάγκη να καθιερωθούν ελάχιστα πρότυπα σε
ευρωπαϊκή κλίµακα στους τοµείς των στατιστικών, τα οποία να ενισχύουν την ανεξαρτησία,
την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και της
Eurostat, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Συµβουλίου ECOFIN από τον
Ιούνιο του 2005. Η Επιτροπή εποµένως σχεδιάζει να υποβάλει προτάσεις στον τοµέα αυτό
πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία. Οι προτάσεις θα λαµβάνουν υπόψη τις εργασίες µιας
επιχειρησιακής οµάδας στο πλαίσιο της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος η οποία έχει
συντάξει έναν ευρωπαϊκό κώδικα συµπεριφοράς των στατιστικών υπηρεσιών. Ο κώδικας
αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της εµπιστοσύνης και της πεποίθησης στην ανεξαρτησία, την
ακεραιότητα και την υπευθυνότητα τόσο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών όσο και της
Eurostat, καθώς και στην αξιοπιστία και την ποιότητα των στατιστικών που αυτές παράγουν
και γνωστοποιούν. Αποσκοπεί επίσης στην προαγωγή της εφαρµογής των βέλτιστων διεθνών
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στατιστικών αρχών, µεθόδων και πρακτικών από όλους τους παραγωγούς ευρωπαϊκών
στατιστικών, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητά τους.
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για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 104 παράγραφος
14,
την πρόταση της Επιτροπής7,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8,
Εκτιµώντας τα εξής :
(1)

Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του
πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος το οποίο
προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να
παρέχονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν συγκεντρώνει άµεσα τα εν λόγω
στοιχεία αλλά βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώνουν και γνωστοποιούν οι εθνικές
αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παραπάνω πρωτοκόλλου.

(2)

Ο ρόλος της Επιτροπής, ως στατιστικής αρχής, στο πλαίσιο αυτό ασκείται ειδικά από
τη Eurostat, εξ ονόµατος της Επιτροπής. Ως η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι
αρµόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Επιτροπή σχετικά
µε την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών, η Eurostat πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά
της σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της
αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος, του στατιστικού απορρήτου και της
διαφάνειας, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1997
σχετικά µε το ρόλο της Eurostat όσον αφορά την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών9.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1993 για την
εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος10
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
περιέχει τους σχετικούς ορισµούς για την εφαρµογή της διαδικασίας του υπερβολικού
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ελλείµµατος και προβλέπει χρονοδιάγραµµα για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή
στοιχείων σχετικά µε το ετήσιο δηµόσιο έλλειµµα και το ετήσιο δηµόσιο χρέος και
άλλων ετήσιων δηµόσιων στοιχείων. Με τη σηµερινή διατύπωσή του, ο κανονισµός
δεν περιέχει διατάξεις σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων που
γνωστοποιούνται από τα κράτη µέλη ούτε σχετικά µε τη διάθεση στοιχείων από την
Επιτροπή.
(4)

Σε συνέχεια πρότασης εκ µέρους της Επιτροπής11, το Συµβούλιο (ECOFIN) εξέδωσε
στις 18 Φεβρουαρίου 2003 κώδικα βέλτιστης πρακτικής σχετικά µε τη συγκέντρωση
και τη γνωστοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείµµατος, στην προσπάθεια διασάφησης και προσαρµογής των διαδικασιών, τόσο
σε επίπεδο κρατών µελών όσο και σε επίπεδο Επιτροπής, κατά την κατάρτιση και τη
γνωστοποίηση δηµόσιων λογαριασµών και ιδιαίτερα στοιχείων σχετικά µε το δηµόσιο
έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος, στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού
ελλείµµατος.

(5)

Η αξιοπιστία της εποπτείας της δηµοσιονοµικής κατάστασης εξαρτάται σε κρίσιµο
βαθµό από αξιόπιστες δηµοσιονοµικές στατιστικές. Είναι ύψιστης σηµασίας τα
στοιχεία που γνωστοποιούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ
αριθ. 3605/93 και διατίθενται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο να είναι υψηλής ποιότητας.

(6)

Είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των
πραγµατικών δηµόσιων στοιχείων που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας
του υπερβολικού ελλείµµατος τα οποία βασίζονται σε υφιστάµενες βέλτιστες
πρακτικές και τα οποία θα µπορούσαν να επιτρέψουν στο Συµβούλιο και στην
Επιτροπή να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τη Συνθήκη. Κρίσιµα στοιχεία
για την αξιολόγηση της ποιότητας θεσπίζονται µε τη δήλωση για την ποιότητα του
ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος που ενέκρινε η επιτροπή στατιστικού
προγράµµατος το Σεπτέµβριο του 2001.

(7)

Η συγκέντρωση δηµοσιονοµικών στατιστικών διέπεται από τις αρχές που θεσπίζονται
µε τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές
στατιστικές12, συγκεκριµένα τις αρχές της αµεροληψίας, της αξιοπιστίας της
καταλληλότητας και της διαφάνειας.

(8)

Η Eurostat θα είναι αρµόδια, εξ ονόµατος της Επιτροπής, για την αξιολόγηση της
ποιότητας των στοιχείων και για την υποβολή των στοιχείων που πρέπει να
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος,
σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1997.

(9)

Ένας µόνιµος διάλογος πρέπει να καθιερωθεί µεταξύ της Επιτροπής και των
στατιστικών υπηρεσιών των κρατών µελών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα
τόσο των πραγµατικών στοιχείων που γνωστοποιούνται από τα κράτη µέλη όσο και
των σχετικών δηµόσιων λογαριασµών. Προς το σκοπό αυτό, τόσο οι επισκέψεις
διαλόγου όσο και οι επισκέψεις λεπτοµερούς ελέγχου µπορούν να διεξάγονται τακτικά
από την Επιτροπή βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εποπτεία των

11

COM(2002)670.
ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ.1

12

EL

6

EL

γνωστοποιούµενων στοιχείων και παρέχοντας µόνιµη διασφάλιση της ποιότητας των
στοιχείων. Τα κράτη µέλη πρέπει να παράσχουν αµέσως στην Επιτροπή πρόσβαση
στις πληροφορίες.
(10)

λεπτοµερείς κατάλογοι των µεθόδων, διαδικασιών και πηγών που χρησιµοποιούνται
για τη συγκέντρωση των στοιχείων πραγµατικού ελλείµµατος και πραγµατικού χρέους
και οι σχετικοί δηµόσιοι λογαριασµοί πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, να
ενηµερώνονται τακτικά και να δηµοσιεύονται από τα κράτη µέλη.

(11)

Ταχείες αποφάσεις εκ µέρους της Επιτροπής (Eurostat) σχετικά µε την ορθή λογιστική
µεταχείριση µιας συναλλαγής σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εθνικών και
Περιφερειακών Λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΛ 95)13 απαιτούνται σε
περιπτώσεις αµφιβολίας ως προς την ορθή λογιστική µεταχείριση µιας δηµόσιας
συναλλαγής ή σε περιπτώσεις οι οποίες είναι είτε πολύπλοκες είτε γενικού
ενδιαφέροντος.

(12)

Οι κανόνες που διέπουν την παροχή στοιχείων από την Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να
διευκρινίζονται όσον αφορά τις προθεσµίες αυτής της παροχής και τις πιθανές
επιφυλάξεις και τροποποιήσεις.

(13)

Το πεδίο εφαρµογής της γνωστοποίησης πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε τα στοιχεία
που γνωστοποιούνται σήµερα από τα κράτη µέλη. Γενικότερα, ο κανονισµός ΕΚ αριθ.
3605/93 πρέπει να ενηµερωθεί σύµφωνα µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από την
εφαρµογή του κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

(14)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/95 θα πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 τροποποιείται ως εξής:
(1).

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

(α) Στην παράγραφο 2, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη παύλα αντικαθίστανται ως εξής:
– ‘– γνωστοποιούν ταυτόχρονα στην Επιτροπή για τα έτη ν, ν-1, ν-2, ν-3 και ν-4 τα στοιχεία
σχετικά µε τα αντίστοιχα ελλείµµατα, σε δηµοσιονοµική βάση, σύµφωνα µε τον πλέον
συνήθη ορισµό τους στο οικείο κράτος, καθώς και τα στοιχεία µε τα οποία επεξηγείται η
µετάβαση από το έλλειµµα, σε δηµοσιονοµική βάση, στο δηµόσιο έλλειµµα. Τα στοιχεία
µε τα οποία επεξηγείται αυτή η µετάβαση, τα οποία και γνωστοποιούνται στην Επιτροπή,
περιλαµβάνουν τη µετάβαση από τα ταµειακά υπόλοιπα κάθε δηµόσιου υποτοµέα στον
καθαρό δανεισµό των υποτοµέων S.1311, S.1312, S.1313 και S.1314,
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ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 180 της
18.7.2003, σ. 1)
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– – γνωστοποιούν στην Επιτροπή την εκτίµηση εκ µέρους τους του ύψους του δηµοσίου
χρέους κατά το τέλος του έτους ν, την εκτίµηση του ύψους του δηµοσίου χρέους κατά το
τέλος του έτους ν-1 και το ύψος του πραγµατικού δηµοσίου χρέους για τα έτη ν-2, ν-3 και
ν-4,
– – γνωστοποιούν ταυτόχρονα στην Επιτροπή για τα έτη ν-1, ν-2, ν-3 και ν-4 τα στοιχεία
που επεξηγούν τον τρόπο µε τον οποίο το δηµόσιο έλλειµµα και άλλοι σχετικοί
παράγοντες συνέβαλαν στη µεταβολή του ύψους του δηµοσίου χρέους τους ανά
υποτοµέα.»
(β) Στην παράγραφο 3, η δεύτερη παύλα αντικαθίσταται ως εξής:
– ‘– τα ενηµερωµένα στοιχεία για το προϋπολογισθέν ύψος του δηµοσίου χρέους τους κατά
το τέλος του έτους ν και το ύψος του πραγµατικού δηµοσίου χρέους τους για τα έτη ν-1, ν2, ν-3 και ν-4 και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορέουν από την τέταρτη
περίπτωση της παραγράφου 2.’
(2).

Τα άρθρα 7 και 8 αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 7

1.
Τα κράτη µέλη πληροφορούν αµέσως της Επιτροπή σχετικά µε κάθε σηµαντική
αναθεώρηση των στοιχείων του πραγµατικού και προϋπολογισθέντος δηµόσιου ελλείµµατος
και δηµόσιου χρέους τους που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.
2.
Οι σηµαντικές αναθεωρήσεις των στοιχείων πραγµατικού ελλείµµατος και
πραγµατικού χρέους που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί πρέπει να τεκµηριώνονται δεόντως.
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία πραγµατικού ελλείµµατος και πραγµατικού χρέους,
καθώς και άλλα στοιχεία των προηγούµενων ετών που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6 και 7.»
(3) Μετά το άρθρο 8, εισάγονται τα ακόλουθα τµήµατα 3, 4 και 5:
«ΤΜΗΜΑ 3
Ποιότητα των στοιχείων
Άρθρο 9
1.
Η Επιτροπή (Eurostat) εκτιµά την ποιότητα τόσο των πραγµατικών στοιχείων που
γνωστοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη όσο και των σχετικών δηµοσίων λογαριασµών. Η
ποιότητα των πραγµατικών στοιχείων συνίσταται στη συµµόρφωση προς τους λογιστικούς
κανόνες, στην πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των στοιχείων.
2.
Τα κράτη µέλη παρέχουν αµέσως στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση στις
πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων.
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Άρθρο 10
1.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) λεπτοµερή κατάλογο των
µεθόδων, διαδικασιών και πηγών που χρησιµοποιούνται για τη συγκέντρωση των στοιχείων
πραγµατικού ελλείµµατος και πραγµατικού χρέους καθώς και τους σχετικούς δηµόσιους
λογαριασµούς.
2.
Οι κατάλογοι καταρτίζονται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε η
Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή στατιστικών για θέµατα
νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών (εφεξής «CMFB») που συστάθηκε
µε την απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου14.
3.
Οι κατάλογοι πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά σύµφωνα µε τις αναθεωρήσεις στις
µεθόδους, διαδικασίες και πηγές που ενέκριναν τα κράτη µέλη για τη συγκέντρωση των
στατιστικών στοιχείων τους.
4.

Τα κράτη µέλη πρέπει να δηµοσιεύουν τους καταλόγους τους.

5.
Τα θέµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 µπορούν να εξετάζονται
κατά τις επισκέψεις που αναφέρονται στο άρθρο 12.
Άρθρο 11
1.
Στην περίπτωση αµφιβολίας όσον αφορά την ορθή λογιστική µεταχείριση µιας
δηµόσιας συναλλαγής, το συγκεκριµένο κράτος µέλος ζητά διευκρινίσεις από την Επιτροπή
(Eurostat) σχετικά µε την ορθή λογιστική µεταχείριση της συναλλαγής σύµφωνα µε το ΕΣΛ
95.
2.
Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει αµέσως το θέµα, λαµβάνει απόφαση και κοινοποιεί
την απόφαση στο συγκεκριµένο κράτος µέλος και στη CMFB. Για τις περιπτώσεις οι οποίες
είναι είτε πολύπλοκες είτε γενικού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή (Eurostat) διαβουλεύεται µε τη
CMFB πριν λάβει απόφαση.
3.
Η Επιτροπή (Eurostat) δηµοσιεύει τις αποφάσεις της και, ενδεχοµένως, τη γνώµη της
CMFB.
Άρθρο 12
Η Επιτροπή (Eurostat) εξασφαλίζει µόνιµο διάλογο µε τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών
µελών. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) διεξάγει τακτικά σε όλα τα κράτη µέλη
επισκέψεις διαλόγου καθώς και επισκέψεις λεπτοµερούς ελέγχου.
Οι επισκέψεις διαλόγου αποσκοπούν στην επανεξέταση των στοιχείων που
γνωστοποιήθηκαν, στην εξέταση µεθοδολογικών θεµάτων και στην αξιολόγηση της
συµµόρφωσης προς τους λογιστικούς κανόνες. Οι επισκέψεις λεπτοµερούς ελέγχου
αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και των λογαριασµών που αιτιολογούν τα
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στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτοµερών συµπερασµάτων όσον αφορά
τη συµµόρφωση προς τους λογιστικούς κανόνες και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την
επικαρότητα και τη συνέπεια των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν.
Άρθρο 13
1.
Κατά τη διεξαγωγή επισκέψεων λεπτοµερούς ελέγχου στα κράτη µέλη, η Επιτροπή
(Eurostat) µπορεί να επικουρείται από εµπειρογνώµονες, κυρίως από άλλα κράτη µέλη,
δηµόσιες υπηρεσίες µε λειτουργική αρµοδιότητα για τον έλεγχο των δηµοσίων λογαριασµών
κρατών µελών στα οποία πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις, καθώς και από άλλες υπηρεσίες
της Επιτροπής.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διευκόλυνση των επισκέψεων
λεπτοµερούς ελέγχου. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους που υπεισέρχονται
άµεσα ή έµµεσα στην παραγωγή δηµόσιων λογαριασµών παρέχουν στους υπαλλήλους της
Επιτροπής ή σε άλλους παράγοντες την απαραίτητη βοήθεια για τη διεξαγωγή των
καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των
στοιχείων πραγµατικού ελλείµµατος και πραγµατικού χρέους και των σχετικών δηµοσίων
λογαριασµών που γνωστοποιήθηκαν.
3.
Η Επιτροπή (Eurostat) εξασφαλίζει ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας κατά την
οργάνωση των εν λόγω επισκέψεων και ότι οι υπάλληλοί της και οι εµεπειρογνώµονες που
συµµετέχουν σ’ αυτές τις επισκέψεις πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που εγγυόνται τεχνική
ικανότητα, επαγγελµατική ανεξαρτησία και τήρηση επιστευτικότητας.
Άρθρο 14
Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στην Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή τα
πορίσµατα του διαλόγου και των επισκέψεων λεπτοµερούς ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά
δηµοσιεύονται.
ΤΜΗΜΑ 4
Παροχή στοιχείων από την Επιτροπή
Άρθρο 15
1.
Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα στοιχεία πραγµατικού δηµοσίου ελλείµµατος και
χρέους κατ’ εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού
ελλείµµατος, εντός τριών εβδοµάδων µετά τη λήξη των προθεσµιών γνωστοποίησης που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή µετά τις αναθεωρήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1. Αυτή η παροχή στοιχείων πραγµατοποιείται µέσω δηµοσίευσης.
2.
Η Επιτροπή (Eurostat) δεν καθυστερεί την παροχή των στοιχείων πραγνατικού
δηµοσίου ελλείµµατος και χρέους των κρατών µελών στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος
δεν έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του.
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Άρθρο 16
1.
Η Επιτροπή (Eurostat) µπορεί να εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των
πραγµατικών στοιχείων που γνωστοποιούνται από τα κράτη µέλη. Εντός δύο εργασίµων
ηµερών κατ’ ανωτατο όριο πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία δηµοσίευσης, η
Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο συγκεκριµένο κράτος µέλος και στον πρόεδρο της
Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής την επιφύλαξη που προτίθεται να εκφράσει και
να δηµοσιεύσει. Στην περίπτωση κατά την οποία το θέµα επιλύεται µετά τη δηµοσίευση των
στοιχείων και της επιφύλαξης, δηµοσιεύεται η απόσυρση της επιφύλαξης.
2.
Η Επιτροπή (Eurostat) µπορεί να τροποποιήσει πραγµατικά στοιχεία που έχουν
γνωστοποιηθεί από κράτη µέλη και να παράσχει τα τροποποιηµένα στοιχεία και µια
αιτιολόγηση της τροποποίησης εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι τα πραγµατικά στοιχεία που
διαβιβάστηκαν από τα κράτη µέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος
1 του παρόντος κανονισµού. Εντός 2 εργάσιµων ηµερών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία δηµοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος και στον πρόεδρο της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής
Επιτροπής τα τροποποιηµένα στοιχεία και την αιτιολόγηση της τροπολογίας.
ΤΜΗΜΑ 5
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 17
1.
Τα κράτη µέλη πιστοποιούν ότι τα πραγµατικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην
Επιτροπή παρέχονται σύµφωνα µε τις αρχές που έχουν θεσπιστεί µε το άρθρο 10 του
κανονισµού ΕΚ αριθ. 322/97 του Συµβουλίου.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση του ότι οι
υπάλληλοι οι αρµόδιοι για τη γνωστοποίηση των πραγµατικών στοιχείων στην Επιτροπή και
των σχετικών δηµόσιων λογαριασµών ενεργούν σύµφωνα µε τις αρχές που θεσπίζονται µε το
άρθρο 10 του κανονισµού ΕΚ αριθ. 322/97 του Συµβουλίου.
Άρθρο 18
Στην περίπτωση αναθεώρησης του ΕΣΛ 95 ή µιας τροποποίησης της µεθοδολογίας του που
πρέπει να αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή την Επιτροπή
σύµφωνα µε τους κανόνες αρµοδιότητας και τη διαδικασία που καθορίζονται στη Συνθήκη
και στον κανονισµό ΕΚ αριθ. 2223/96, η Επιτροπή εισάγει τις νέες αναφορές στο ΕΣΛ 95 στα
άρθρα 1, 2 και 4.
Άρθρο 19
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994.”
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Άρθρο 2
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την δωδέκατη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσήςτου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε όλα τα
κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum.
As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to
its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the
Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific
Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items
below.
1. NAME OF THE PROPOSAL
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 as regards
the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure
2. ABM/ABB FRAMEWORK
Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:
Statistics – production of statistical information (3403)

3. BUDGET LINES
3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance
lines (ex- B.A. lines)), including headings :
N/A
3.2. Duration of the action and of the financial impact:
N/A

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) : N/A
Budget
line

Type of expenditure

Comp/
Noncomp

15
16

EL

Diff15/
Nondiff16

New

EFTA
contribution

Contributions
from applicant
countries

Heading in
financial
perspective

YES/
NO

YES/NO

YES/NO

No

Differentiated appropriations.
Non-differentiated appropriations, hereinafter referred to as NDA.
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Comp/
Noncomp

Diff/
Nondiff

YES/
NO

YES/NO

YES/NO

No

4. SUMMARY OF RESOURCES
4.1. Financial Resources
4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment
appropriations (PA)
EUR million (to 3 decimal places)
Section
No
Year
n

Expenditure type

n+1

n+2

n+3

n+4

n + 5 and
later

Total

Operational expenditure17
Commitment
Appropriations (CA)
Payment
(PA)

8.1

Appropriations

a
b

Administrative expenditure within reference amount18
Technical
&
administrative assistance
(NDA)

8.2.4

c

TOTAL REFERENCE AMOUNT
Commitment
Appropriations

a+c

Payment
Appropriations

b+c

Administrative expenditure not included in reference amount19
Human resources and
associated
expenditure
(NDA)
TOTAL

17
18
19
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8.2.5

0.9

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7/year

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5/year

1.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2/year

d

EUROSTAT

ECFIN

TOTAL

Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of Title xx concerned.
Expenditure within Article xx 01 04 of Title xx.
Expenditure within Chapter xx 01 other than Articles xx 01 04 or xx 01 05.
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Administrative
costs,
other
than
human
resources and associated
costs, not included in
reference amount (NDA)

8.2.6

0.07

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28/year

0.02

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075/year

0.09

0.355

0.355

0.355

0.355

0.355/year

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

EUROSTAT

ECFIN

e

TOTAL

TOTAL

Total indicative financial cost of intervention
0.97

TOTAL CA, including
cost
of
Human
Resources

a+c
+d+
e

/year
0.22

0.575

0.575

0.575

0.575

EUROSTAT

ECFIN

0.575
/year

TOTAL PA, including
cost
of
Human
Resources

b+c
+d+
e

0.97

1.98

1.98

1.98

1.98

0.22

0.575

0.575

0.575

0.575

1.98
/year

EUROSTAT

ECFIN

0.575/
year

Co-financing details
Where the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please
specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the
table below (additional lines may be added where different bodies are expected to
provide co-financing):
EUR million (to 3 decimal places)
Co-financing body
Year
n
……………………
TOTAL CA, including
co-financing

n+1

n+2

n+3

n+4

n + 5
and
later

Total

f
a+c
+d+
e+f

4.1.2. Compatibility with Financial Programming
Proposal is compatible with existing financial programming.
Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial
perspective.
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Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional
Agreement20 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial
perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue
Proposal has no financial implications on revenue
Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:
NB: All details and observations relating to the method of calculating the
effect on revenue should be shown in a separate annex.
EUR million (to one decimal place)
Prior to
action

Budget line

Situation following action

[Year
n-1]

Revenue

[Yea [n+1] [n+2] [n+3 [n+4] [n+5]
21
r n]
]

a) Revenue in absolute terms

∆

b) Change in revenue

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate
number of rows to the table where there is an effect on more than one budget
line.)
4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see
details under point 8.2.1.

Annual requirements

Total number of
human resources
TOTAL

20
21
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Year n

n+1

N+2

n+3

n+4

n+5
and
later

9*

17*

17*

17*

17*

17*

2#

5#

5#

5#

5#

5#

11

22

22

22

22

22

See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement.
Additional columns should be added if necessary, i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.
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* Eurostat

# ECFIN

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
Details of the context of the proposal are required in the Explanatory
Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include
the following specific complementary information:
5.1. Needs to be met in the short or long term
Recent events relating to the revision of budgetary figures and recent discussion
conducted at ECOFIN Council and Commission levels have shown that there is an urgent
need to continue improving the quality of fiscal statistics through enhanced monitoring of
the data reported by Member States and Candidate Countries. There is also an urgent
need for a detailed study of the statistical systems put in place in Member States and
Candidate Countries in order to assess to what extent they are properly suited to
providing good quality data.
The Communication adopted by the Commission on 1 December 2004 on accountability
issues stemming from the revision of Greek budgetary data clearly shows that there is a
need to reinforce the legal basis and to develop the operational capacities of Commission
departments dealing with data monitoring. There is at present an urgent need to address
the following issues:
- Minimise risks that data reported by Member States in the context of the excessive
deficit procedure do not meet the required quality and level of reliability.
- Extend Commission controls to an appropriate set of public finance indicators
(especially short-term indicators) needed to countercheck the quality of debt and
deficit figures.

The communication entitled "Towards a European governance strategy for fiscal
statistics" adopted by the Commission on 22 December proposes that the existing legal
framework be completed by stronger data monitoring mechanisms designed to improve
the operational capacities of Eurostat and ECFIN, and to develop minimum European
standards for the institutional set-up of statistical authorities. The proposed measures
cover the two first lines of action included in this Communication. As for the third line of
action, the Commission is working on a proposal for adoption by the College before June
2005. This will be based on a Code of Conduct currently being drawn up by the
Commission together with Member States

5.2. Value added of Community involvement and coherence of the proposal with
other financial instruments and possible synergy
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The Commission has a major direct responsibility in analysing and assessing deficit and
debt figures for correct implementation of the Stability and Growth Pact, and is obliged
to provide the statistics on the excessive deficit procedure, based on data reported by
Member States and Candidate Countries. This is an important role to be played by the
Commission given the fact that the Member States constitute an interested party. This
enhanced Community involvement will also increase harmonisation of national
approaches and tap into potential synergies by including experts from other Member
States in in-depth monitoring visits.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context
of the ABM framework
The Commission has a major responsibility to provide an independent view on data
quality under the protocol attached to the Maastricht Treaty and Council Regulation (EC)
No 3605/1993. The main objectives would be to establish further monitoring of national
systems for the production of budgetary statistics and to minimise cases of incorrect
reporting of deficit and debt figures (as exemplified by the recent case in Greece). Better
quality data are expected to result, based on a more reliable and consistent approach.
Detection of structural weaknesses in the system (systemic risk) and unreliable data will
indicate progress. Key indicators will be the number of ex-post corrections of data by
Eurostat and the number of in-depth monitoring visits.
5.4. Method of Implementation (indicative)
Indicate the method(s)22 chosen for implementation of the action.
⌧ Centralised Management
⌧
ٱ

Directly by the Commission
Indirectly by delegation to:
ٱ

Executive Agencies

ٱ

Bodies set up by the Communities as referred to in
Art. 185 of the Financial Regulation

ٱ

National public-sector bodies/bodies with publicservice mission

 ٱShared or decentralised management
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Where more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant
comments" section.
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ٱ

With Member States

ٱ

With third countries

 ٱJoint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

EL
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6. MONITORING AND EVALUATION
6.1. Monitoring system
The quality of the data reported will be monitored by way of application of the provisions
of the European system of national and regional accounts in the Community, as adopted
by Regulation (EC) No 2223/96 (ESA 95), which forms the basis for the reporting and
provision of statistical data in the context of the excessive deficit procedure. The
statistical systems put in place by Member States and Candidate Countries will be
checked against those systems already providing good quality figures.. Regular reports on
the functioning of the systems and the results of the monitoring process (countries visited,
problems encountered and solutions envisaged) will be submitted to the Commission, the
Parliament and the Council.
6.2. Evaluation
6.2.1. Ex-ante evaluation
Recent Council meetings have concluded that the independence and quality of
statistics need to be improved and the Commission has been asked to make
proposals in this area. Given the urgency imposed by the Council, the
Commission has recently adopted two communications on this issue.
6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons
learned from similar experiences in the past)
This is a new measure.
6.2.3. Terms and frequency of future evaluations
In-depth monitoring visits will take place in each Member State in principle once
every two years. The results of such evaluations will be brought to the attention of
the Commission, the EFC/Council, the Parliament and the CMFB. The suitability
of systems providing public finance data in application of the Maastricht Treaty
will be regularly monitored by Eurostat. The possibility of moving to a risk-based
approach to determine the visits could be considered. However, this will only be
possible after each country concerned has been visited at least once, in order to
provide the essential input to such a decision.
7. ANTI-FRAUD MEASURES
The proposal itself can be considered to be a measure designed to detect and mitigate any
potential non-compliance of MS/CC with the established rules. In addition, to ensure the
continuing independence and integrity of the inspection capability, a policy of strict
rotation of personnel involved in visits to specific Member States and Candidate
Countries will be introduced.
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8. DETAILS OF RESOURCES
8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost
Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)
(Headings of Objectives,
actions and outputs should
be provided)

Type of
output

Av.
cost

Year
n
No.
outputs

Year
n+1
Total
cost

No.
outputs

Year
n+2
Total
cost

No.
outputs

Year
n+3
Total
cost

OPERATIONAL
OBJECTIVE No.123………
Action 1……………….
- Output 1
- Output 2
Action 2……………….
- Output 1
Sub-total Objective 1
OPERATIONAL
OBJECTIVE No.2 1………
Action 1……………….
- Output 1
Sub-total Objective 2
OPERATIONAL
OBJECTIVE No.n 1
Sub-total Objective n
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As described under Section 5.3.

21

No.
outputs

Year
n+4
Total
cost

No.
outputs

Year n+5 and
later
Total
cost

No.
outputs

Total
cost

TOTAL

No.
outputs

Total
cost

TOTAL COST
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8.2. Administrative Expenditure
8.2.1. Number and type of human resources

Types of
post

Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional
resources (number of posts/FTEs)
Year n

Officials
or
temporary
staff24
(XX 01
01)

A*/AD

B*,
C*/AST

Year n+1

Year n+2

Year n+3

Year n+4

5 Eurostat

10 Eurostat

10 Eurostat

10 Eurostat

2 ECFIN

5 ECFIN

5 ECFIN

5 ECFIN

5

4 Eurostat

7 Eurostat

7 Eurostat

7 Eurostat

7 Eurostat

11

22

22

22

22

10 Eurostat
ECFIN

Year n+5
10 Eurostat
5 ECFIN
7 Eurostat

Staff financed25 by
Art. XX 01 02
Other
staff26
financed by Art. XX
01 04/05
TOTAL

22

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation
granted to the managing Service in the framework of the annual allocation procedure.

These staff needs could be met by up to a maximum of one third being non-statutory staff, it
being essential to maintain the core of a team responsible for independent validation of
Member States data as permanent staff. The requirements after year (n+5) would depend on
the possibility of moving to a risk-based approach for determining the frequency of visits.

8.2.2. Description of tasks deriving from the action
A. Country-specific issues
1. Analysis of the collection and reporting systems put in place in Member States and
Candidate Countries for government accounts (EDP reporting), and identification of
systemic risks

24
25
26
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Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is included within the reference amount.
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2. Analysis of all data reported by Member States and Candidate Countries in the context
of government accounts (financial accounts, quarterly sector accounts, revenue and
expenditure, EDP figures, figures published by other international organisations, etc.)
3. Analysis of the collection and reporting systems put in place in Member States for
economic accounts, and identification of systemic risks
4. Analysis of all data reported by Member States and Candidate Countries in the context
of economic accounts
5. Fundamental in-depth quality checks by analysing in detail the sources and methods
used in the “inventories” of Member States for economic and government accounts
(these documents could each be +/- 400 pages long)
6. In-depth monitoring visits to Member States and Candidate Countries after analysis of
these inventories (the organisation of these visits would be similar to those conducted
by other international organisations, such as the IMF)
7. Mission reports, which will deal with systemic issues linked to the collection and
reporting of fiscal and economic accounts (in line with the IMF reports on fiscal
transparency on the basis of the reports on observance of standards and codes)

B. General horizontal issues
8. Design of a specific structure for the EDP inventories together with check-lists for
each section to ensure that the descriptions are systematic, consistent and comparable
across countries
9. Set-up of evaluation/monitoring mechanism
10. Definition of an appropriate set of indicators needed to counter-check the quality of
debt and deficit statistics
11. Production of the methodology for visits
12. Production of the methodology for reports
13. Development of the legislative framework and follow-up
14. Development of the Code of Practice and follow-up
15. Set-up of data requirements to support the visits
16. Training of new staff

C. Management, logistics and secretariat

17. Management and overall coordination of the activities
18. Relations with Member States for the selection of experts
19. Working arrangements with EU committees and groups
20. Preparation of documents for the various committees (CMFB, SPC, NAWP, FAWP,
EFC, etc.)
21. Secretariat assistance
8.2.3. Sources of human resources (statutory)
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(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from
each of the sources)

Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced
or extended
Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n⌧ Posts
to be requested in the next APS/PDB procedure
8 (5 A*/AD + 3 B*, C*/AST) EUROSTAT
3 (3 A*/AD) ECFIN

EL

⌧

Posts to be redeployed using existing resources within the managing service
(internal redeployment)
5 (3 A*/AD + 2 B*, C*/AST) EUROSTAT (new redeployment 2005)
p.m. ECFIN undertook extensive internal redeployment in 2004

⌧

Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the
year in question
4 (2 A*/AD + 2 B*, C*/AST) EUROSTAT
2 (2 A*/AD ) ECFIN
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8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 –
Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)
Budget line
Year
n

(number and heading)

Year
n+1

Year
n+2

Year
n+3

Year
n+4

Year
n+5
TOTAL
and
later

1
Technical
and
administrative
assistance (including related staff costs)
Executive agencies27
Other technical
assistance

and

administrative

- intra muros
- extra muros
Total Technical and administrative
assistance

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the
reference amount
EUR million (to 3 decimal places)
Year n+5
Type of human resources

Year n

Year n+1

Year n+2

Year n+3

Year n+4
and later

Officials and temporary staff (XX 01
01)

0.9 *

1.7*

1.7*

1.7*

1.7*

1.7 /year*

0.2#

0.5#

0.5#

0.5#

0.5#

0.5#/year

1.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2/year

Staff financed by Art. XX 01 02
(auxiliary, END, contract staff, etc.)
(specify budget line)
Total cost of Human Resources
and associated costs (NOT in
reference amount)

* EUROSTAT

27
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Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies)
concerned.
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#ECFIN

Calculation– Officials and Temporary agents
Reference should be made to Point 8.2.1, where applicable
“Guidelines on the drafting of the legislative financial statement” used, i.e. EUR 100 000 per
post indicated in § 8.2.1.

Calculation– Staff financed under Art. XX 01 02
Reference should be made to Point 8.2.1, where applicable

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount
EUR million (to 3 decimal places)

Year n

Year
n+1

Year
n+2

Year
n+3

Year
n+4

#0.02

XX 01 02 11 02 – Meetings &
Conferences

0.04*

TOTAL
and
later
0.10*

0.03 *
XX 01 02 11 01 – Missions

Year
n+5

0.10*

0.10*

0.10*

0.10*

/year

0.075#

0.075#

0.075#

0.075#

0.075#/
year

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*
/year

XX 01 02 11 03 – Committees28

28
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Specify the type of committee and the group to which it belongs.
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XX 01 02 11 04 – Studies & consultations
XX 01 02 11 05 - Information systems

2

Total Other Management
Expenditure (XX 01 02 11)

3

Other
expenditure
of
an
administrative nature (specify,
including reference to budget line)

0.28*
/year
Total Administrative expenditure,
other than human resources and
associated costs (NOT included in
reference amount)

0.07*
0.02#

0.28*

0.28*

0.28*

0.28*

0.075#

0.075#

0.075#

0.075#

0.075#

year

* EUROSTAT # ECFIN
Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount
- year n: 4 in-depth monitoring visits + planning missions
- future years: 16 inspections per year
- each inspection visit:
- 1 A, 1 B staff EUROSTAT
- 2 external experts to assist EUROSTAT (the external experts will be paid by
Member States, and only mission costs will be covered by the Commission).
- total duration for EUROSTAT staff and external experts: 4 weeks: 1 week
preparation in Luxembourg, 2 weeks field, 1 week conclusion in Luxembourg
- 2 A ECFIN
- total duration for ECFIN staff: 1 preparation day in Luxembourg, 1 week field, 1
conclusion day in Luxembourg
* EUROSTAT
#ECFIN
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