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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 4ης Μαΐου 2005
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των
στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος (COM(2005) 71
τελικό)
(CON/2005/11)
(2005/C 116/08)
1. Στις 15 Απριλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να διατυπώσει γνώµη σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος (εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώσει τη γνώµη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4, πρώτη
περίπτωση, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το
διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3. Ο προτεινόµενος κανονισµός τροποποιεί τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου της 22ας
Νοεµβρίου 1993 για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1). Σκοπός του προτεινόµενου
κανονισµού είναι η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων λογαριασµών που χρησιµοποιούνται για την
εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος (∆ΥΕ), και ιδιαίτερα των
στοιχείων σχετικά µε το δηµόσιο έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος (εφεξής «στοιχεία της ∆ΥΕ»). Ο προτεινόµενος
κανονισµός υποχρεώνει τα κράτη µέλη στην υποβολή λεπτοµερών καταλόγων µε τις µεθόδους, διαδικασίες και
πηγές που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των δηµόσιων λογαριασµών τους, καθώς επίσης και στην
πληροφόρηση της Επιτροπής (Eurostat) σχετικά µε κάθε σηµαντική αναθεώρηση των ήδη γνωστοποιηθέντων
στοιχείων του πραγµατικού και προϋπολογισθέντος δηµόσιου ελλείµµατος και δηµόσιου χρέους και στην
τεκµηρίωση κάθε σηµαντικής αναθεώρησης των ήδη γνωστοποιηθέντων στοιχείων του πραγµατικού δηµόσιου
ελλείµµατος και δηµόσιου χρέους. Εξάλλου, ο προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει ότι αρµόδια για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων της ∆ΥΕ και των σχετικών δηµόσιων λογαριασµών θα είναι η Επιτροπή
(Eurostat), η οποία, πέρα από τις επισκέψεις διαλόγου, θα πραγµατοποιεί επισκέψεις λεπτοµερούς ελέγχου στα
κράτη µέλη, µε σκοπό τον έλεγχο των γνωστοποιηθέντων δηµόσιων λογαριασµών και των διαδικασιών κατάρτισης των σχετικών στοιχείων. Ο προτεινόµενος κανονισµός απαιτεί από τα κράτη µέλη να συνεργάζονται µε
τους υπαλλήλους που πραγµατοποιούν επισκέψεις, να δηµοσιεύουν τους γνωστοποιηθέντες δηµόσιους λογαριασµούς των προηγούµενων ετών και να πιστοποιούν ότι αυτοί συνάδουν µε τις αρχές που θεσπίζονται στο
άρθρο 10 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά µε τις
κοινοτικές στατιστικές (2), σε περίπτωση δε αµφιβολίας ως προς την ορθή λογιστική µεταχείριση των δηµόσιων
συναλλαγών να ζητούν διευκρινίσεις από την Επιτροπή (Eurostat). Επιπλέον, ο προτεινόµενος κανονισµός
αναγνωρίζει το δικαίωµα της Επιτροπής (Eurostat) να διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς την ποιότητα των
γνωστοποιηθέντων δηµόσιων λογαριασµών και να τροποποιεί τα εν λόγω στοιχεία.

A. Γενικές παρατηρήσεις
4. Η ΕΚΤ χαιρετίζει τον κύριο σκοπό του προτεινόµενου κανονισµού, ήτοι την ενίσχυση του νοµικού πλαισίου
κατάρτισης δηµόσιων λογαριασµών που άπτονται της ∆ΥΕ και την εξασφάλιση νοµικής βάσης για τον Κώδικα
ορθών πρακτικών για την κατάρτιση και την υποβολή στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείµµατος, τον οποίο ενέκρινε το Συµβούλιο Υπουργών (ECOFIN) στις 18 Φεβρουαρίου 2003.
(1) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 351/2002 της
Επιτροπής (ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 23).
(2) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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B. Ειδικές παρατηρήσεις
5. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι οι προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν µεταβάλλουν τις ισχύουσες προθεσµίες γνωστοποίησης των δηµόσιων λογαριασµών την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η ΕΚΤ τίθεται υπέρ της µετάθεσης των
προθεσµιών γνωστοποίησης κατά ένα µήνα, ήτοι στις 31 Μαρτίου και τις 30 Σεπτεµβρίου αντίστοιχα, καθώς
µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των δηµόσιων λογαριασµών εν γένει, και ιδιαίτερα των
στοιχείων του δηµόσιου ελλείµµατος. Η µετάθεση αυτή αναµένεται ότι θα αυξήσει τα διαθέσιµα στοιχεία την
άνοιξη και θα εναρµονίσει τα στοιχεία της ∆ΥΕ µε τη συνολική δέσµη δηµόσιων λογαριασµών του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Λογαριασµών (EΣΛ) 95 (1), επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο στην Επιτροπή (Eurostat) τη διενέργεια αναλυτικών ελέγχων ποιότητας. Εξάλλου, αναµένεται ότι θα καταστήσει δυνατή για τις στατιστικές αρχές
και την τήρηση των υποχρεώσεών τους για κατάρτιση των δηµοσιονοµικών στοιχείων, εξασφαλίζοντάς τους
περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της µετάβασης από τους δηµόσιους λογαριασµούς, τους οποίους
παρέχουν οι διάφοροι κυβερνητικοί φορείς, στα στοιχεία του ΕΣΛ 95 που απαιτούνται για τους σκοπούς της
∆ΥΕ.
6. Η ΕΚΤ υποστηρίζει επίσης τον καθορισµό µίας ολοκληρωµένης δέσµης πραγµατικών δηµόσιων λογαριασµών
σε έναν σχετικό κανονισµό, που θα παραπέµπει στο ΕΣΛ 95, τους οποίους τα κράτη µέλη θα παρέχουν στην
Επιτροπή (Eurostat), συµπεριλαµβανοµένων επαρκών αναλύσεων. Θα ήταν επίσης σκόπιµο τα κράτη µέλη να
υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη συµφωνία µεταξύ των στοιχείων της ∆ΥΕ και των στοιχείων ΕΣΛ
95.
7. Ακόµη, η ΕΚΤ τίθεται υπέρ της δηµοσίευσης ολοκληρωµένων δεσµών δηµόσιων λογαριασµών κατά κράτος
µέλος και συναφών εκθέσεων ποιότητας από την Επιτροπή (Eurostat).
Φρανκφούρτη, 4 Μαΐου 2005.
Ο πρόεδρος της EΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(1) Περιέχεται στο παράρτηµα A του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών στην Κοινότητα, ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

