
 

Prohlášení určené Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropské komisi a 
parlamentům a vládám členských států EU  

Dopad evropského semestru a dalších aktuálních událostí v rámci 
hospodářského řízení EU na nejvyšší kontrolní instituce členských států 

Evropské unie a Evropský účetní dvůr  

 

1. Ve dnech 13.–14. října 2011 zasedal v Lucemburku Kontaktní výbor vedoucích 
představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států EU a Evropského 
účetního dvora (EÚD). Část jednání byla věnována diskusi o dopadu evropského semestru a 
dalších aktuálních událostí v oblasti hospodářského řízení EU včetně regulace finančních 
systémů a institucí a dohledu nad nimi, státní pomoci finančnímu sektoru a kontroly řídicích 
mechanismů pro řešení krize eurozóny na nejvyšší kontrolní instituce EU a EÚD. 

2. Kontaktní výbor si je vědom toho

Náležitá veřejná kontrola veřejných prostředků  

, že globální finanční a hospodářská krize poukázala na 
těsné propojení mezi ekonomikami EU – jak uvnitř, tak vně eurozóny – a zdůraznila společný 
zájem a priority, které překračují národní dimenzi. V reakci na tuto krizi byla na úrovni EU 
přijata řada opatření, jako jsou opatření na podporu hospodářské obnovy a růstu, nový 
mechanismus na posílení koordinace fiskální a hospodářské politiky, nová legislativa 
v oblasti hospodářské správy, změny v dohledu nad finančním sektorem a finanční pomoc 
členským státům v obtížné finanční situaci.    

3. Kontaktní výbor zdůrazňuje

4. Kontaktní výbor 

, že nová opatření a nástroje vytvořené na úrovni jednotlivých 
států, EU a na mezivládní úrovni (zejména v rámci zemí eurozóny) by mohly mít značné 
důsledky pro používání veřejných prostředků včetně vyššího rizika diskontinuity 
odpovědnosti a veřejné kontroly.  

se domnívá

• dostatečná transparentnost, již zajišťují spolehlivé a včasné informace (včetně 
národních statistik) o skutečném a plánovaném použití veřejných prostředků a 
o rizicích, jimž jsou vystaveny, 

, že jde-li o veřejné prostředky, je potřeba dodržovat 
následující zásady (které pomáhají prosazovat řádnou správu věcí veřejných a ochranu 
majetku): 

• přiměřená odpovědnost, která zahrnuje veřejnou kontrolu operací a povinnost 
zodpovídat se u subjektů s rozhodovací pravomocí a subjektů odpovědných za řízení 
procesů,   

• náležitá veřejná kontrola, jejímž cílem je poskytnout jistotu a informace o použití 
veřejných prostředků a o rizicích, jimž jsou vystaveny, a tím přispět k transparentnosti 
a vybudovat základ pro povinnost zodpovídat se. 

5. Kontaktní výbor zdůrazňuje význam zajištění účinné odpovědi orgánů veřejné kontroly na 
finanční a hospodářskou krizi a její následky. Nová opatření a nástroje s sebou nesou nové 
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povinnosti, příležitosti a výzvy pro nejvyšší kontrolní instituce EU i pro Evropský účetní dvůr. 
Tyto instituce budou zvažovat – v možném rozsahu a v rámci svého mandátu – jak svou 
auditorskou činnost přizpůsobit novému kontextu. V některých případech byl tento proces již 
zahájen zavedením nových auditních úkolů či jejich aktualizací. 

6. Kontaktní výbor si je vědom toho, že nejvyšší kontrolní instituce zemí eurozóny volají po 
přiměřených opatřeních pro externí veřejnou kontrolu evropského mechanismu stability 
(ESM) v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Kontaktní výbor přijal v této 
záležitosti zvláštní usnesení. 

Další rozvoj spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi EU a EÚD 

7. Kontaktní výbor zdůrazňuje

• sdílet poznatky získané z výsledků posledních auditů a jejich dopadu jako způsob 
shromažďování a sdílení znalostí, 

 význam a přínos vzájemného předávání zkušeností. Rostoucí 
propojení ekonomik EU posiluje hodnotu společné perspektivy, kterou lze získat z těsné 
spolupráce. Tímto způsobem je možné: 

• určit a šířit aktuální osvědčené postupy při auditu nových (a stávajících) opatření, 
• zjistit případy diskontinuity veřejné kontroly a identifikovat potenciál pro nové 

auditní úkoly a nová partnerství a zvážit, jak je co nejlépe řešit,  
• zvážit vytvoření specifických auditních metod a technik pro účely NKI a nástrojů a 

pokynů k jejich uplatňování. 

8. Kontaktní výbor hodlá rozpracovat

 

 tato opatření v rámci svých stávajících sítí, které se 
vztahují na audit strategie Evropa 2020 a fiskální politiky, prostřednictvím paralelních nebo 
koordinovaných auditů a další spolupráce zavedené za tímto účelem. 

 
Lucemburk 14. října 2011 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_CS.PDF�

