Avaldus
Asjakohase auditeerimiskorra ja aruandekohustuse tähtsus
majandus- ja rahaliidu ning ELi majandusjuhtimise jaoks
ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste (SAIde) juhtidest ja Euroopa Kontrollikoja
presidendist koosnev kontaktkomitee
tunnustab väärtuslikku tööd, mida Euroopa Ülemkogu on teinud selleks, et arendada
meetmeid ja vahendeid eesmärgiga lisada stabiilisust, kooskõla ja head valitsemistava
avaliku sektori haldamisse, ning edendada konkurentsivõimet, töökohtade loomist ja
majanduskasvu;
rõhutab, et varem liikmesriikidel lasuvate pädevuste ja kohustuste viimisel ELi või
valitsustevahelisele tasandile peab tagama nii auditi kui aruandekohustuse;
meenutab 22. detsembril 2011 vastu võetud ÜRO peaassamblee olulist resolutsiooni
A/66/209 („Avaliku halduse tõhususe, vastutuse, tulemuslikkuse ja läbipaistvuse edendamine
kõrgeimate kontrolliasutuste tugevdamise teel”), milles rõhutatakse valitsuste
auditiorganisatsioonide sõltumatuse põhimõtteid ning märgitakse tunnustavalt kõrgeimate
kontrolliasutuste (INTOSAI) Lima ja Mehhiko deklaratsioone;
meenutab Euroopa Ülemkogu eesistuja 2012. aasta juunis avaldatud aruannet „Tõelise
majandus- ja rahaliidu suunas”, milles esitatakse visioon stabiilsest ja jõukast majandus- ja
rahaliidust, mille saavutamiseks vajatakse integreeritud eelarve-, majandus- ja
finantsraamistikke, säilitades samas ka demokraatliku legitiimsuse ja aruandekohustuse;
võtab arvesse Euroopa Komisjoni teatist „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise
tegevuskava – üleeuroopalise arutelu avamine”;
tervitab demokraatliku legitiimsuse ja aruandekohustuse põhimõtetele osutatud tähtsust,
mida väljendati nii Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja
eurorühma presidentide 2012. aasta detsembris ühiselt vastu võetud tegevuskavas tõelise
majandus- ja rahaliidu saavutamiseks, kui ka Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2012. aasta
järeldustes;
kiidab heaks vaated, mida Euroopa Kontrollikoda esitas oma 2013. aasta 7. veebruari kirjas
Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja
Euroopa Keskpanga esindajatele; kirjas kinnitab kontrollikoda, et tema mandaat hõlmab
Euroopa Keskpanga haldusalasse kavandatava krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise
järelevalve usaldusväärse finantsjuhtimise auditit;
meenutab kontaktkomitee 2011. aasta oktoobris vastu võetud avaldust majanduspoliitika
koordineerimise Euroopa poolaasta ning teiste ELi majandusjuhtimises toimunud hiljutiste
arengute mõjust ELi liikmesriikide kõrgeimatele kontrolliasutustele ja Euroopa Kontrollikojale;
avaldus oli adresseeritud Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, Euroopa Komisjonile
ning Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele;
rõhutab avaliku sektori vahendite kasutamisel järgimist vajavaid järgnevaid põhimõtteid:
•
•

küllaldane läbipaistvus, mis kujutab endast usaldusväärset ja õigeaegset teavet
(raamatupidamisaruanded annavad olukorrast õige ja õiglase ülevaate);
asjakohane aruandekohustus, mis hõlmab nii avaliku sektori kontrollimist kui
otsustajate ja protsesside haldajate asjakohast vastutust;

•

asjakohane avaliku sektori välisaudit, et anda kindlust ja teavet avaliku sektori
vahendite kogumise ja kasutamise ning nendega seotud riskide kohta, kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISSAId).

Kontaktkomitee otsustab
Euroopa Ülemkogu 2013. aasta juuniks kavandatud tegevuskava alased kõnelused annavad
tähtsa võimaluse selleks, et Euroopa rahaliidu, pangaliidu ja majanduspoliitika tugevdatud
koordineerimise raames kaitsta ja tugevdada avaliku sektori välisauditit ja aruandekohustust.
Eelkõige:

•

luues auditi ja aruandekohustuse ühtse raamistiku
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide rollid nii seadusandlikus ja
aruandeprotsessis kui ka nende omavahelistes suhetes on hädavajalikud ning peavad
säilima.
ELi seadusandlikus protsessis peab vastavalt liikmesriikide konstitutsioonidele kaitsma
liikmesriikide ja ELi aruandekohustuse süsteeme ning riiklike kõrgeimate
kontrolliasutuste ja liikmesriikide parlamentide vahelisi suhteid.

•

tunnustades avaliku sektori välisauditi tähtsust ELi õigusaktides
ELi ja liikmesriikide tasandil tehtav sõltumatu ja piisav välisaudit on äärmiselt oluline
selleks, et anda seadusandjatele ja kodanikele kindlust ja teavet avaliku sektori
vahendite kasutamise ning poliitikameetmete elluviimise seaduslikkuse, mõjususe,
tõhususe ja säästlikkuse kohta.
Avaliku sektori välisauditit mõjutavaid Euroopa liidu nõudeid peaks reguleerima vaid
konsulteerimisprotsessi kätkevate ELi õigusaktidega (vastavalt Euroopa Liidu toimimise
lepingu sätetele).

•

tugevdades pangandusliitu puudutavat auditeerimiskorda
Kontaktkomitee rõhutab krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve
küllaldase auditeerimise tähtsust kavandatava pangandusliidu raames. Kontaktkomitee
rõhutab vajadust järelevalveasutuste tõhusaks, läbipaistvaks ja põhjalikuks
auditeerimiseks nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil.

•

lisades eelarvedistsipliini valdkonda auditeerimiskorra
Kontaktkomitee kutsub üles põhjalikult kaaluma, milline peab olema avaliku sektori
välisauditi roll parandatud eelarvedistsipliini valdkonnas. ELi kõrgeimatele
kontrolliasutustele ülesannete andmine tuleb jätta liikmesriikide otsustada.

•

parandades finantsstabiilsusvahendite läbipaistvust ja auditeerimise sidusust
Kontaktkomitee rõhutab vajadust erinevate Euroopa finantsstabiilsusfondide tõhusaks,
läbipaistvaks ja põhjalikuks avaliku sektori välisauditiks.

Kontaktkomitee palub oma tegeveesistujat, Leedu kõrgeima kontrolliasutuse riigikontrolöri,
ning Portugali kõrgeima kontrolliasutuse presidenti ja Euroopa Kontrollikoja presidenti
(vastavalt ametist lahkuv ja ametisse astuv tegeveesistuja) saata käesolev avaldus ELi
kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide nimel Euroopa Ülemkogu eesistujale.
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