Prohlášení
Důležitost vhodných mechanismů kontroly a vyvozování
odpovědnosti pro hospodářskou a měnovou unii a pro správu
ekonomických záležitostí EU
My, kontaktní výbor vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských
států EU a Evropského účetního dvora (EÚD),
uznávajíce cennou práci, kterou vykonala Evropská rada při vytváření opatření a nástrojů
s cílem vnést do hospodaření s veřejnými prostředky stabilitu, koordinaci a dobrou správu a
podporovat konkurenceschopnost, tvorbu pracovních míst a růst;
zdůrazňujíce, že když jsou dřívější vnitrostátní pravomoci a odpovědnost přeneseny na
úroveň EU nebo mezivládní úroveň, je třeba zabezpečit kontrolu a odpovědnost;
připomínajíce rezoluci č. A/66/209 přijatou valným shromážděním OSN dne 22. prosince
2011 „o podpoře efektivnosti, odpovědnosti, účelnosti a transparentnosti veřejné správy
posílením nejvyšších kontrolních úřadů“, v níž se zdůrazňují zásady nezávislosti státních
kontrolních orgánů a oceňuje Limská a Mexická deklarace Mezinárodní organizace
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI);
připomínajíce zprávu předsedy Evropské rady z června 2012 Směrem ke skutečné
hospodářské a měnové unii, která stanoví vizi stabilní a prosperující hospodářské a měnové
unie (HMU) prostřednictvím integrovaných rozpočtových, hospodářských a finančních rámců
při zajištění demokratické legitimity a odpovědnosti;
berouce v úvahu sdělení Evropské komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a
měnové unie: zahájení evropské diskuse;
vítajíce význam připisovaný zásadám demokratické legitimity a odpovědnosti v plánu pro
dosažení skutečné hospodářské a měnové unie z prosince 2012, vypracovaném předsedou
Evropské rady ve spolupráci s předsedou Evropské komise, prezidentem Evropské centrální
banky a předsedou Euroskupiny, a v závěrech Evropské rady ze dne 14. prosince 2012;
schvalujíce stanovisko vyjádřené Evropským účetním dvorem v dopise ze dne 7. února
2013 zástupcům Evropského parlamentu, Evropské rady, Rady Evropské unie, Evropské
Komise a Evropské centrální banky (ECB), že jeho mandát zahrnuje audit řádného
finančního řízení navrhovaného obezřetnostního dohledu ECB nad úvěrovými institucemi;
připomínajíce prohlášení kontaktního výboru z října 2011 Dopad evropského semestru a
dalších aktuálních událostí v rámci hospodářského řízení EU na nejvyšší kontrolní instituce
členských států Evropské unie a Evropský účetní dvůr, určené Evropskému parlamentu,
Evropské radě, Evropské komisi a parlamentům a vládám členských států EU;
zdůrazňujíce následující zásady, které je třeba respektovat při nakládání s veřejnými
prostředky:
•
•
•

dostatečnou transparentnost, již zajišťují spolehlivé a včasné informace podávající
věrný a poctivý obraz účtů;
přiměřenou odpovědnost, která zahrnuje veřejnou kontrolu a povinnost zodpovídat se
u subjektů odpovědných za řízení procesů;
náležitou veřejnou kontrolu, jejímž cílem je poskytnout jistotu a informace o použití
veřejných prostředků a o rizicích, jimž jsou vystaveny, v souladu s mezinárodními
auditorskými standardy (ISSAI).

Dohodli jsme se, že:
Jednání Evropské rady o plánu pro dosažení skutečné HMU v červnu 2013 bude významnou
příležitostí, jak zabezpečit a posílit veřejný externí audit a odpovědnost při dokončování
HMU, bankovní unie a posílené koordinace hospodářských politik, a to zejména těmito kroky:
•

Vytvoření jednotného rámce pro audit a vyvozování odpovědnosti
Role Evropského parlamentu a národních parlamentů v legislativním procesu a při
vyvozování odpovědnosti a jejich vzájemné vztahy v tomto ohledu jsou nepostradatelné
a měly by být zachovány.
Pokud jde o legislativní proces EU, hierarchie odpovědnosti na vnitrostátní úrovni i na
úrovni EU a vztahy mezi NKI a národními parlamenty by měly být zachovány v souladu
s národními ústavami;

•

Přiznání důležitosti veřejnému externímu auditu v předpisech EU
Nezávislý a náležitý externí audit na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni má prvořadý
význam pro poskytování jistoty a informací zákonodárcům o tom, že se veřejné
prostředky využívají a příslušné politiky provádějí v souladu s předpisy, účelně, efektivně
a hospodárně.
Evropské předpisy s dopadem na veřejný externí audit by měly být upravovány jen
legislativními akty EU, které vyžadují konzultační proces, jak to stanoví Smlouva
o fungování Evropské unie;

•

Posílení mechanismů kontroly ve vztahu k bankovní unii
Kontaktní výbor zdůrazňuje, že je důležité, aby se v rámci navrhované bankovní unie
umožnila dostatečná kontrola obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi.
Kontaktní výbor vyzdvihuje potřebu zajistit efektivní, transparentní a komplexní audit
orgánů dohledu jak na vnitrostátní, tak evropské úrovni;

•

Začlenění mechanismů kontroly do oblasti fiskální disciplíny
Kontaktní výbor vyzývá k tomu, aby se v plném rozsahu přihlédlo k roli veřejného
externího auditu v oblasti posílené fiskální disciplíny. Pověřování nejvyšších kontrolních
institucí členských států EU úkoly by se mělo ponechat na uvážení členských států;

•

Zvýšení transparentnosti a jednotnosti kontrolních mechanismů u nástrojů
finanční stabilizace
Kontaktní výbor zdůrazňuje potřebu efektivních, transparentních a komplexních
mechanismů externího auditu ve vztahu k jednotlivým evropským nástrojům finanční
stabilizace.

Kontaktní výbor žádá svou úřadující předsedkyni, předsedkyni NKI Litvy, spolu s předsedou
NKI Portugalska a předsedou Evropského účetního dvora (předcházející a následující
úřadující předseda), aby jménem a v zastoupení předsedů NKI členských států Evropské
unie předali toto prohlášení předsedovi Evropské rady.
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