Erklæring
Vigtigheden af passende revisions- og ansvarlighedsordninger i
Den Økonomiske og Monetære Union og EU's økonomiske styring
Kontaktkomitéen af formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i EU's
medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret der anerkender Det Europæiske Råds værdifulde arbejde med udvikling af foranstaltninger
og værktøjer til at sikre stabilitet, koordinering og god forvaltningsskik i forvaltningen af
offentlige midler og til at fremme konkurrenceevne, jobskabelse og vækst
der fremhæver, at revision og ansvarlighed bør beskyttes, når tidligere nationale beføjelser
og ansvar overflyttes til EU-niveau eller til et mellemstatsligt niveau
der minder om resolution A/66/209 vedtaget af FN's Generalforsamling den 22. december
2011, "Fremme af effektiviteten, ansvarliggørelsen, virkningen og gennemsigtigheden af den
offentlige forvaltning gennem styrkelse af de øverste revisionsinstitutioner", hvori FN
fremhæver princippet om statslige revisionsorganers uafhængighed og glæder sig over
Lima- og Mexicoerklæringerne fra Den Internationale Organisation af Øverste
Revisionsmyndigheder (INTOSAI)
der minder om rapporten Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union, som
formanden for Det Europæiske Råd forelagde i juni 2012, og som beskriver en vision for en
stabil og velstående Økonomisk og Monetær Union (ØMU), der bygger på en integreret
budgetramme, en integreret ramme for økonomisk politik og en integreret finansiel ramme og
samtidig sikrer demokratisk legitimitet og ansvarlighed
der tager hensyn til Europa-Kommissionens meddelelse En plan for en udbygget og
egentlig ØMU: Indledning af en europæisk debat
der glæder sig over den betydning, der tillægges principperne om demokratisk legitimitet og
ansvarlighed i den køreplan for opnåelsen af en egentlig ØMU, som blev udarbejdet af
formanden for Det Europæiske Råd i samarbejde med formændene for EuropaKommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen og forelagt i december 2012,
og i Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2012
der tilslutter sig de synspunkter, som Revisionsretten i sit brev af 7. februar 2013 til
repræsentanter for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske
Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) fremsatte som
argumentation for, at dens mandat omfatter revision vedrørende forsvarlig økonomisk
forvaltning i ECB's foreslåede tilsyn med kreditinstitutter
der minder om Kontaktkomitéens erklæring af oktober 2011 rettet til Europa-Parlamentet,
Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaternes parlamenter og
regeringer, Effekten af det europæiske halvår og den seneste udvikling i EU's økonomiske
styring på de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Unions medlemsstater og på
Revisionsretten
der fremhæver, at følgende principper bør følges, når offentlige midler er involveret:
•
•

tilstrækkelig gennemsigtighed i form af pålidelige og rettidige oplysninger, der giver et
retvisende billede i regnskabet
passende ansvarlighed, der omfatter offentlig kontrol og ansvarliggørelse af de
ansvarlige for forvaltningen af processerne, og

•

hensigtsmæssig offentlig ekstern revision, der skal give sikkerhed og oplysninger om
modtagelsen og anvendelsen af offentlige midler og de risici, som de er udsat for, i
overensstemmelse med de internationale standarder om revision (ISSAI'erne) -

konkluderer i enighed følgende:
Drøftelserne om køreplanen i juni 2013 vil give Det Europæiske Råd en vigtig mulighed for at
beskytte og styrke offentlig ekstern revision og ansvarlighed i forbindelse med fuldførelsen af
ØMU'en, bankunionen og den styrkede koordinering af den økonomiske politik, navnlig ved
hjælp af følgende tiltag:
•

Opbygning af en sammenhængende ramme for revision og ansvarlighed
Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters respektive roller i lovgivnings- og
ansvarlighedsprocesserne, samt deres gensidige forbindelser i relation hertil, er
nødvendige og bør bevares
For så vidt angår EU-lovgivningsprocessen bør medlemsstaternes og EU's
ansvarlighedskæder og forholdet mellem OR og de nationale parlamenter beskyttes i
overensstemmelse med de nationale forfatninger

•

Anerkendelse af vigtigheden af offentlig ekstern revision i EU-lovgivningen
Uafhængig og hensigtsmæssig ekstern revision på EU-niveau og nationalt niveau er
afgørende for at give lovgivere og borgere sikkerhed og oplysninger om, hvorvidt
anvendelsen af de offentlige finanser og gennemførelsen af politikkerne er lovlig,
effektiv, produktiv og sparsommelig
Europæiske bestemmelser med indvirkning på offentlig ekstern revision bør kun
reguleres ved hjælp af EU-retsakter, hvis vedtagelse kræver høring i lighed med den,
der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

•

Styrkelse af revisionsordningerne vedrørende bankunionen
Kontaktkomitéen fremhæver vigtigheden af at muliggøre tilstrækkelig revisionsdækning
vedrørende tilsynet med kreditinstitutter inden for den foreslåede bankunion.
Kontaktkomitéen understreger behovet for at sikre effektiv, gennemsigtig og omfattende
revision af de relevante overvågningsmyndigheder på nationalt og europæisk niveau

•

Anvendelse af revisionsordninger på området finanspolitisk disciplin
Kontaktkomitéen opfordrer til generelt at tage hensyn til den rolle, offentlig ekstern
revision spiller på området styrket finanspolitisk disciplin. Tildelingen af opgaver til OR i
EU bør overlades til medlemsstaterne

•

Forbedring af gennemsigtighed og sammenhængende revision i forbindelse med
de finansielle stabiliseringsinstrumenter
Kontaktkomitéen understreger behovet for effektive, gennemsigtige og omfattende
ordninger for offentlig ekstern revision af de forskellige europæiske finansielle
stabiliseringsfonde.

Kontaktkomitéen anmoder den fungerende formand, formanden for det litauiske OR, om
sammen med formanden for det portugisiske OR og formanden for Den Europæiske
Revisionsret (henholdsvis afgåede og kommende fungerende formand) om på vegne af
formændene for OR i Den Europæiske Union at fremsende denne erklæring til formanden for
Det Europæiske Råd.

Luxembourg, den 8. maj 2013

