
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2004. április 19.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a negyedéves államadóssági adatok összeállításáról és továb-
bításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

(COM(2003)761 végleges)

(CON/2004/14)

(2004/C 134/08)

1. 2004. március 5-én az Európai Központi Bank (EKB) az
Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson
véleményt a negyedéves államadóssági adatok összeállítá-
sáról és továbbításáról szóló tanácsi rendelet iránti javas-
latról (a továbbiakban: rendelettervezet).

2. Az EKB véleményalkotási hatásköre az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul,
mivel a rendelettervezettel összhangban összeállítandó és
továbbítandó adatok kibővítik az EKB által végzett, mone-
táris politikai elemzés céljából rendelkezésre álló negyedéves
államadóssági adatok körét. Az EKB eljárási szabályzatának
17.5. cikke első mondatával összhangban az EKB Kormány-
zótanácsa fogadta el ezt a véleményt.

3. A rendelettervezet célja az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljá-
rásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993.
november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletben (1) meghatá-
rozott államadóssági adatok összeállítása és továbbítása. A
rendelettervezet nem módosítja a túlzott hiánnyal kapcso-
latos jelenlegi adatszolgáltatási kötelezettségeket.

4. Az EKB üdvözli a rendelettervezetet, mivel az az alapján
összeállítandó adatok ki fogják egészíteni az Ecofin Tanács
felkérésére az Európai Bizottság (Eurostat) által az EKB-kal
való szoros együttműködésben létrehozott, a gazdasági és
monetáris unió (EMU) statisztikai követelményeiről szóló
cselekvési tervben (a továbbiakban: EMU cselekvési terv)
előrevetített negyedéves államháztartási statisztikák rend-
szerét. Az EMU cselekvési terv válasz a monetáris bizott-
ságnak az EMU tájékoztatási követelményeiről szóló jelenté-
sére (amelyet az Ecofin Tanács 1999. január 18-án hagyott
jóvá), illetve az EMU tájékoztatási követelményeiről szóló
második előrehaladási jelentésre (amelyet az Ecofin Tanács
2000. június 5-én hagyott jóvá).

5. A rendelettervezet segíti azon átfogó cél elérését, hogy
összeállítsák a negyedéves kormányzati beszámolók egységes
rendszerét az Európai Unióban és ezáltal az euróövezetben.
A rendelettervezet ki fogja egészíteni a 2223/96/EK tanácsi
rendeletnek a rövid távú államháztartási statisztikákkal
kapcsolatos végrehajtásáról szóló, 2000. február 3-i
264/2000/EK bizottsági rendeletben (2) az államháztartás
negyedéves nem pénzügyi számláiról szóló, 2002. június
10-i 1221/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letben (3), illetve az államháztartás negyedéves pénzügyi
számláiról szóló, 2004. március 10-i 504/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott negyed-
éves kormányzati adatok jelenlegi rendszerét.

6. Mivel a rendelettervezet szerint a negyedéves államadóssági
adatokat ugyanazon a határidőn belül kell továbbítani, mint
az 5. bekezdésben említett rendeletekben meghatározott
adatokat (vagyis a kérdéses negyedév végét követő három
hónapon belül), azok könnyen beilleszthetők a negyedéves
kormányzati beszámolók jelenlegi rendszerébe.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 19-én.

Jean-Claude TRICHET

az EKB elnöke
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