Изявление
Съществуването на подходящи механизми за одит и
управленска отговорност в Икономическия и паричен съюз и в
областта на икономическото управление на ЕС е от важно
значение
Ние — Контактният комитет на ръководителите на Върховните одитни институции
(ВОИ) на държавите членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП);
като признаваме ценния принос на Европейския съвет за създаването на мерки и
инструменти за стабилизиране, координация и добро управление на публичните
средства и за насърчаване на конкурентоспособността, създаването на работни места
и растежа;
като подчертаваме, че следва да се запази одита и управленската отговорност в
случаите, когато национални компетенции и отговорности се прехвърлят на ниво ЕС
или на междуправителствено ниво;
като припомняме Резолюция A/66/209, приета от Общото събрание на
Организацията на обединените нации на 22 декември 2011 г. относно „Насърчаване на
ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на публичната
администрация посредством укрепване на Върховните одитни институции“, която
подчертава принципите на независимост на правителствените одитни институции и
отбелязва с удовлетворение декларациите от Лима и Мексико на Международната
организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ);
като припомняме доклада от юни 2012 г. на председателя на Европейския съвет
„Към един истински икономически и паричен съюз“, който представя идеята за
стабилен и проспериращ икономически и паричен съюз (ИПС) посредством
интегрирана бюджетна, икономическа и финансова рамка, като същевременно
гарантира демократична легитимност и управленска отговорност;
като вземаме под внимание съобщението на Европейската комисия, представящо
Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз — начало на
дебат на европейско равнище;
като приветстваме значението, което се отдава на принципите за демократична
легитимност и управленска отговорност в пътната карта за постигане на истински ИПС,
изготвена през декември 2012 г. от председателя на Европейския съвет в
сътрудничество с председателите на Европейската комисия, Европейската централна
банка и Еврогрупата, както и в заключенията на Европейския съвет от 14 декември
2012 г.;
като одобряваме идеите, изложени от ЕСП в нейното писмо от 7 февруари 2013 г. до
представители на Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на Европейския
съюз, Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ), нейните
правомощия да включват одит на доброто финансово управление на предложения
пруденциален надзор на кредитните институции от ЕЦБ;
като припомняме изявлението на Контактния комитет от октомври 2011 г. относно
Въздействието на европейския семестър и другите нови тенденции в
икономическото управление на ЕС върху висшите одитни институции на
държавите членки на Европейския съюз, и Европейската сметна палата,

адресирана към Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и
парламентите и правителствата на държавите членки на ЕС;
като подчертаваме следните принципи, които трябва да бъдат следвани, когато са
засегнати публични средства:
•
•
•

достатъчна прозрачност под формата на надеждна и навременна информация,
която дава точна и вярна представа относно отчетите;
подходяща управленска отговорност, включваща обществен надзор и търсене
на отговорност от ръководителите на управлението на процесите; както и
адекватен публичен външен одит за осигуряване на увереност и информация
относно получаването и използването на публични средства, както и относно
рисковете, на които са изложени, в съответствие с международните одитни
стандарти (ISSAI).

Изразяваме съгласие, че:
Дискусиите на Европейския съвет през юни 2013 г. относно пътната карта ще осигурят
важна възможност за опазване и подобряване на публичния външен одит и
управленската отговорност при завършването на ИПС, банковия съюз и засилената
координация на икономическите политики, по-специално чрез:
•

Изграждане на съгласувана рамка за одит и управленска отговорност
Ролите на Европейския и националните парламенти в законодателния процес и
процеса на управленска отговорност, както и тяхната взаимовръзка в това
отношение, са от решаващо значение и следва да бъдат запазени.
Що се отнася до законодателния процес на ЕС, в съответствие с националните
конституции следва да бъдат запазени националните и европейските процеси на
управленска отговорност, както и отношенията между ВОИ и националните
парламенти;

•

Признаване на значението на публичния външен одит за законодателството
на ЕС
Независим и адекватен външен одит на ниво ЕС и на национално ниво е от
първостепенно значение за осигуряването на законодателите и гражданите на
увереност и информация относно законното, ефективно, ефикасно и икономично
използване на публичните финанси и изпълнението на политики.
Европейските разпоредби, които имат отражение върху публичния външен одит,
следва да бъдат регулирани единствено чрез законодателни актове на ЕС, които
изискват консултативен процес, както е посочено в Договора за функционирането
на Европейския съюз;

•

Укрепване на одитните механизми по отношение на банковия съюз
Контактният комитет подчертава значението на осигуряването на пълен обхват на
одита на пруденциалния надзор на кредитните институции в рамките на
предложения банков съюз. Контактният комитет подчертава необходимостта да
бъде осигурена възможност за ефикасен, прозрачен и цялостен одит на
надзорните органи на национално и на европейско ниво;

•

Въвеждане на одитни правила в областта на бюджетната дисциплина
Контактният комитет призовава за цялостен поглед върху ролята на външния
публичен одит в областта на засилената бюджетна дисциплина. Решението за
определяне на задачи за ВОИ на ЕС следва да бъде оставено на държавите
членки;

•

Подобряване на прозрачността и съгласуваността на одита на инструментите
за финансово стабилизиране
Контактният комитет подчертава необходимостта от ефикасни, прозрачни и
цялостни правила за публичен външен одит за различните Европейски фондове за
финансово стабилизиране.

Контактният комитет поиска от изпълняващия длъжността председател — главният
одитор на ВОИ на Литва, както и от председателя на ВОИ на Португалия и
председателя на Европейската сметна палата (съответно предходния и следващия
изпълняващ длъжността председател) да препрати настоящото изявление до
председателя на Европейския съвет от името на председателите на ВОИ на ЕС.

Изготвено в Люксембург на 8 май 2013 г.

