
 

Izjava, naslovljena na Evropski parlament, Evropski svet, Evropsko komisijo ter 
parlamente in vlade držav članic EU 

Vpliv evropskega semestra in drugih najnovejših razvojnih tokov v 
ekonomskem upravljanju EU na vrhovne revizijske institucije držav članic 

Evropske unije in Evropsko računsko sodišče  

 

1. Odbor za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij držav članic EU in Evropskega 
računskega sodišča se je sestal 13. in 14. oktobra 2011 v Luxembourgu. Del sestanka je bil 
posvečen razpravi o vplivu evropskega semestra in drugih najnovejših razvojnih tokov v 
ekonomskem upravljanju EU, vključno z ureditvijo in nadzorom finančnih sistemov in 
institucij, državne pomoči za finančni sektor in revizijo mehanizmov za obvladovanje krize 
evra, na vrhovne revizijske institucije Evropske unije in Evropsko računsko sodišče. 

2. Odbor za stike ugotavlja, da je svetovna finančna in gospodarska kriza razkrila tesno 
povezanost gospodarstev EU na evroobmočju in zunaj njega ter osvetlila skupne interese in 
prioritete, ki presegajo nacionalne razsežnosti. Odziv na ravni EU je vključeval vrsto ukrepov, 
med katere spadajo prizadevanja za spodbujanje oživitve in rasti gospodarstva, novi 
mehanizmi za krepitev usklajevanja javnofinančne in ekonomske politike, nova zakonodaja 
na področju ekonomskega upravljanja, spremembe pri nadzoru finančnega sektorja ter 
finančna pomoč državam članicam v težavah. 

Ustrezno javno revidiranje javnih financ 

3. Odbor za stike poudarja, da bi nove ureditve in instrumenti, uvedeni na nacionalni ravni, 
ravni EU in medvladni ravni (zlasti med državami evroobmočja), lahko imeli precejšnje 
posledice za uporabo javnih sredstev, vključno s povečanim tveganjem, da bo prišlo do vrzeli 
v odgovornosti in pri javnem revidiranju.  

4. Odbor za stike meni, da bi bilo treba upoštevati naslednja načela (ki pomagajo spodbujati 
dobro upravljanje in zaščito premoženja), kadar gre za javna sredstva: 

• zadostna preglednost v obliki zanesljivih in pravočasnih informacij (vključno z 
nacionalnimi statističnimi podatki) o dejanski in načrtovani uporabi javnih sredstev ter 
tveganj, ki so jim izpostavljena; 

• ustrezna odgovornost, ki vključuje javni nadzor delovanja ter zahtevanje 
odgovornosti od nosilcev odločanja in upravljavcev procesov, ter 

• ustrezno javno revidiranje zaradi pridobivanja zagotovil in informacij o uporabi javnih 
sredstev in tveganjih, ki so jim izpostavljena, kar prispeva k preglednosti in zagotavlja 
osnovo za odgovornost. 

5. Odbor za stike poudarja pomen zagotavljanja učinkovitega odziva javnega revidiranja na 
finančno in gospodarsko krizo ter njene posledice. Nove ureditve in instrumenti prinašajo 
nove odgovornosti, priložnosti in izzive za vrhovne revizijske institucije EU in Evropsko 
računsko sodišče. Te institucije bodo v največji možni meri in v okviru svojih pooblastil 
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preučile, kako bi svoje revizijsko delo prilagodile novim razmeram. V nekaterih primerih se je 
ta proces že začel z uvedbo novih in posodobljenih revizijskih nalog. 

6. Odbor za stike priznava zahtevo vrhovnih revizijskih institucij evroobmočja po ustreznih 
ureditvah javnega zunanjega revidiranja evropskega mehanizma za stabilnost v skladu z 
mednarodnimi standardi revidiranja. Odbor za stike je sprejel posebno resolucijo o tej zadevi. 

Nadaljnji razvoj sodelovanja med vrhovnimi revizijskimi institucijami EU in Evropskim 
računskim sodiščem 

7. Odbor za stike poudarja pomen in koristi vzajemnega učenja iz izkušenj drugih. Vse večja 
soodvisnost gospodarstev EU povečuje vrednost skupnega pogleda, ki ga lahko prinese 
tesno sodelovanje. To lahko vključuje: 

• izmenjavo novih spoznanj, pridobljenih z rezultati nedavnih revizij, in njihovega 
vpliva kot načina za pridobivanje in izmenjavo znanja; 

• ugotavljanje in razširjanje veljavnih najboljših praks pri revidiranju novih (in 
obstoječih) ureditev; 

• ugotavljanje vrzeli v javnem revidiranju ter možnosti za nove revizijske naloge in 
nova partnerstva ter preučevanje najboljših načinov za njihovo obravnavanje 

• preučevanje razvoja posebnih revizijskih metod in tehnik, ki bi jih uporabljale 
vrhovne revizijske institucije, ter orodij in navodil za njihovo uporabo. 

8. Odbor za stike bo razvijal te ukrepe v okviru svojih že obstoječih mrež za revizijo Evrope 
2020 in javnofinančne politike ter z vzporednimi ali usklajenimi revizijami in drugimi 
dejavnostmi sodelovanja, uvedenimi za to. 

 
 
Luxembourg, 14. oktobra 2011 

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

