Nyilatkozat
A megfelelő ellenőrzési és elszámoltathatósági keretek fontossága
a gazdasági és monetáris unióban és az Európai Unió gazdasági
irányításában
Mi, az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményei és az Európai Számvevőszék
közötti kapcsolattartó bizottság tagjai;
elismerve az Európai Tanács által a közpénzek kezelésével kapcsolatos stabilitás,
koordináció és helyes irányítás megvalósulására, továbbá a versenyképesség, a
munkahelyteremtés és a növekedés előmozdítására szolgáló intézkedések és eszközök
kidolgozása terén végzett értékes munkát;
hangsúlyozva, hogy a tagállami kompetenciák és felelősségek uniós vagy kormányközi
szintre történő áthelyezése esetén is fenn kell tartani az ellenőrzést és elszámoltathatóságot;
emlékeztetve az ENSZ közgyűlése által 2011. december 22-én elfogadott, a közigazgatás
megfelelő működésének, elszámoltathatóságának, hatékonyságának és átláthatóságának a
legfőbb ellenőrzési intézmények megerősítése általi előmozdításáról szóló A/66/209. sz.
határozatra, amely hangsúlyozza az állami ellenőrzési intézmények függetlenségének elvét
és elismeréssel veszi tudomásul a Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi
Szervezetének (INTOSAI) limai és mexikói nyilatkozatát;
emlékeztetve az Európai Tanács elnökének „A cél a valódi gazdasági és monetáris unió”
című 2012. júniusi jelentésére, amely egy olyan stabil és virágzó gazdasági és monetáris
unió jövőképét vázolja fel, ami integrált költségvetési, gazdasági és pénzügyi kereteken
alapul, de ugyanakkor biztosítja a demokratikus legitimitást és elszámoltathatóságot is;
tekintettel az Európai Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete –
Európai vitaindító” című közleményére;
üdvözölve a demokratikus legitimitás és az elszámoltathatóság elvének az Európai Tanács
elnöke által az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport elnökeivel
együttműködve kidolgozott, a valódi gazdasági és monetáris unió létrehozására irányuló
2012. decemberi útitervben és az Európai Tanács 2012. December 14-i következtetéseiben
történő kihangsúlyozását;
támogatva a Számvevőszék által az Európai Parlament, az Európai Tanács, az Európai
Unió Tanácsa, az Európa Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) képviselői számára
2013. február 7-én küldött levélben megfogalmazott véleményt, amely szerint a
Számvevőszék megbízatása kiterjed a hitelintézetek javasolt, az EKB általi prudenciális
felügyeletének a gondos pénzgazdálkodás szempontjából történő ellenőrzésére;
emlékeztetve a kapcsolattartó bizottság által az Európai Parlament, az Európai Tanács, az
Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamainak parlamentje és kormánya elé terjesztett,
az európai szemeszter és az EU gazdasági kormányzása terén bekövetkezett egyéb
közelmúltbeli fejlemények által az Európai Unió tagállamainak legfőbb ellenőrző
intézményeire és az Európai Számvevőszékre gyakorolt hatásról szóló 2011. október 14-i
nyilatkozatára;
hangsúlyozva az alább felsorolt, a közpénzek felhasználása során követendő alapelveket:

•
•
•

megfelelő átláthatóság megbízható és időszerű, a beszámoló alapján valós és
megbízható képet adó információk formájában;
megfelelő elszámoltathatóság a nyilvános ellenőrzés és a folyamatok irányításáért
felelős személyek felelősségre vonhatósága által;
megfelelő nyilvános külső ellenőrzés, amely a nemzetközi ellenőrzési standardokkal
(ISSAI) összhangban nyújt bizonyosságot és tájékoztatást a közpénzek folyósításáról
és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő kockázatokról.

egyetértünk az alábbiakban:
Az Európai Tanács által az útitervvel kapcsolatban folytatott 2013. júniusi tárgyalások fontos
lehetőséget jelentenek a nyilvános külső ellenőrzés és elszámoltathatóság biztosítására és
megerősítésére a gazdasági és monetáris unió, a bankunió, valamint a gazdaságpolitikák
terén folytatott megerősített együttműködés létrehozása során, különösen az alábbiak
tekintetében:
•

Összefüggő ellenőrzési és elszámoltathatósági keretek kialakítása
Az Európai Parlament és tagállami parlamentek által a jogalkotási és
elszámoltathatósági folyamatokban betöltött szerep és az erre vonatkozóan folytatott
kölcsönös kapcsolattartás alapvető fontosságúak és azokat meg kell őrizni.
Az uniós jogalkotási folyamat tekintetében a tagállami és uniós elszámoltathatósági
láncolatokat, valamint a legfőbb ellenőrzési intézmények és a tagállami parlamentek
közötti kapcsolatot a tagállamok alkotmányaival összhangban meg kell őrizni;

•

A nyilvános külső ellenőrzés fontosságának elismerése az uniós jogalkotásban
A független és megfelelő uniós és tagállami szintű külső ellenőrzés alapvető fontosságú
ahhoz, hogy a jogalkotók és a polgárok bizonyosságot és tájékoztatást kapjanak a
közpénzek és politikák jogszerű, eredményes, hatékony és gazdaságos felhasználásáról
illetve végrehajtásáról.
A nyilvános külső ellenőrzésre hatást gyakorló európai rendelkezéseket csak olyan
uniós jogi aktusok útján lehessen szabályozni, amelyek az Európai Unió működéséről
szóló szerződésben meghatározott konzultációs eljárást igényelnek.

•

Az ellenőrzési keretek megerősítése a bankunió vonatkozásában
A kapcsolattartó bizottság hangsúlyozza a hitelintézeteknek a javasolt bankunión belüli
prudenciális felügyeletére kiterjedő megfelelő ellenőrzés fontosságát. A kapcsolattartó
bizottság hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hatóságok hatékony, átlátható
és átfogó ellenőrzése valósuljon meg tagállami és európai szinten egyaránt;

•

Ellenőrzési keretek alkalmazása a költségvetési fegyelem területén
A kapcsolattartó bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy átfogó módon mérlegeljék a
külső nyilvános ellenőrzés szerepét a magasabb fokú költségvetési fegyelem területén.
Az uniós legfőbb ellenőrzés intézmények közötti feladatmegosztást a tagállamok
mérlegelési jogkörében kell hagyni;

•

A
pénzügyi
stabilitási
eszközök
átláthatóságának
és
ellenőrzésük
következetességének javítása
A kapcsolattartó bizottság hangsúlyozza a különböző európai stabilitási alapok
hatékony, átlátható és átfogó nyilvános külső ellenőrzési kereteinek szükségességét.

A kapcsolattartó bizottság felkéri megbízott elnökét, Litvánia legfőbb ellenőrzési
intézményének elnökét, valamint Portugália legfőbb ellenőrzési intézményének elnökét és az
Európai Számvevőszék elnökét (a korábbi és a következő megbízott elnököt), hogy az

Európai Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek nevében és részéről továbbítsák ezt a
nyilatkozatot az Európai Tanács elnökének.
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