Paziņojums
Atbilstošas revīzijas un pārskatatbildības kārtības nozīme
Ekonomikas un monetārajā savienībā un ES ekonomikas pārvaldībā
Mēs, ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas (ERP)
vadības Kontaktkomiteja,
atzinīgi novērtējot nozīmīgo darbu, ko Eiropadome ir ieguldījusi, lai pilnveidotu pasākumus
un instrumentus ar mērķi padarīt stabilāku, koordinētāku un labāk pārvaldītu publiskā
finansējuma pārvaldību un veicinātu konkurētspēju, jaunu darba vietu radīšanu un izaugsmi;
uzsverot, ka tad, kad kompetence un pienākumi, kas iepriekš bija dalībvalstu pārziņā, tiek
pārcelti ES vai starpvaldību līmenī, ir jānodrošina revīzija un pārskatatbildība;
atgādinot ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 22. decembrī pieņemto rezolūciju
A/66/209 “Publiskās pārvaldes produktivitātes, pārskatatbildības, efektivitātes un
pārredzamības veicināšana, nostiprinot augstākās revīzijas iestādes”, kurā uzsvērti valsts
revīzijas iestāžu neatkarības principi un atzinīgi novērtētas Starptautiskās Augstāko revīzijas
iestāžu organizācijas (INTOSAI) Limas un Mehiko deklarācijas;
atgādinot Eiropadomes priekšsēdētāja 2012. gada ziņojumu “Ceļā uz patiesu ekonomisko
un monetāro savienību”, kurā izklāstīts redzējums par stabilu un pārticīgu Ekonomikas un
monetāro savienību, kas panākama ar integrētām budžeta, ekonomikas un finanšu
sistēmām, līdztekus nodrošinot arī demokrātisku leģitimitāti un pārskatatbildību;
ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu “Plāns padziļinātas un patiesas ekonomiskās un
monetārās savienības izveidei. Eiropas debašu sākums”;
paužot gandarījumu par nozīmi, kas piešķirta demokrātiskās leģitimitātes un
pārskatatbildības principiem 2012. gada decembrī izstrādātajā ceļvedī patiesas ekonomiskās
un monetārās savienības izveidei, kuru sadarbībā ar Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās
bankas un Eurogrupas priekšsēdētājiem sagatavoja Eiropadomes priekšsēdētājs, kā arī
Eiropadomes 2012. gada 14. decembra secinājumos;
atbalstot uzskatus, ko ERP ir paudusi 2013. gada 7. februāra vēstulē Eiropas Parlamenta,
Eiropadomes, Eiropas Savienības padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas
(ECB) pārstāvjiem par to, ka Palātas pilnvarās ietilpst ierosinātās ECB īstenotās
kredītiestāžu konsultatīvās uzraudzības pareizas finanšu pārvaldības revīzija;
atgādinot Kontaktkomitejas 2011. gada paziņojumu par to, kā Eiropas pusgads un citi ar
ES ekonomikas pārvaldību saistīti notikumi ietekmēs augstākās revīzijas iestādes un Eiropas
Revīzijas palātu, kurš adresēts Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas Komisijai un
ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām;
uzsverot turpmāk uzskaitītos principus, kuri jāievēro saistībā ar publisko finansējumu, proti:
•
•
•

pietiekama pārredzamība ticamas un savlaicīgas informācijas veidā, kas atspoguļo
skaidru un patiesu priekšstatu par pārskatiem;
atbilstoša pārskatatbildība, kas cita starpā dotu sabiedrībai iespējas uzraudzīt un
prasīt atbildību no tiem, kuru pārziņā ir procesu pārvaldība;
adekvāta publiskā sektora ārēja revīzija, lai sniegtu pārliecību un informāciju par
publiskā finansējuma saņemšanu un izlietojumu un ar to saistītajiem riskiem un kas
veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISSAI).

Vienojamies par to, ka:
Eiropadomes 2013. gada jūnija sarunas par Ceļvedi radīs nozīmīgu iespēju nodrošināt un
stiprināt publiskā sektora ārējo revīziju un pārskatatbildību Eiropas monetārās savienības,
banku savienības un ciešākas ekonomiskās politikas īstenošanā, īpaši ar šādu pasākumu
palīdzību:
•

Revīzijas un pārskatatbildības saskaņotas sistēmas izveide
Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecīgie pienākumi likumdošanas un
pārskatatbildības procesos un to savstarpējās attiecības šajā saistībā ir būtiskas, un tās
ir jāsaglabā.
Saistībā ar ES likumdošanas procesu dalībvalstu un ES pārskatatbildības ķēdes posmi
un augstāko revīzijas iestāžu un dalībvalstu parlamentu attiecības ir jāsaglabā saskaņā
ar katras valsts konstitūciju;

•

Publiskā sektora ārējās revīzijas nozīmes atzīšana ES tiesību aktos
Neatkarīga un atbilstoša ārējā revīzija ES un dalībvalstu līmenī sevišķi svarīga, lai
likumdevējiem un iedzīvotājiem sniegtu pārliecību un informāciju par publiskā
finansējuma likumīgu, efektīvu, lietderīgu un saimniecisku izlietojumu un par politikas
virzienu īstenošanu.
Eiropas Savienības līmeņa noteikumi, kas ietekmē publiskā sektora ārējo revīziju, ir
jānosaka vienīgi ar ES tiesību aktu starpniecību, kuriem nepieciešams apspriešanās
process, kā noteikts Līgumā par Eiropas Savienības darbību;

•

Pilnveidot revīzijas kārtību saistībā ar banku savienību
Kontaktkomiteja uzsver, ka ierosinātajā banku savienībā ir svarīgi nodrošināt pietiekamu
revīzijas apjomu kredītiestāžu konsultatīvajā uzraudzībā. Kontaktkomiteja uzsver, ka ir
jānodrošina uzraudzības iestāžu efektīva, pārredzama un visaptveroša revīzija
dalībvalstu un Eiropas līmenī;

•

Revīzijas noteikumu iestrādāšana fiskālajā disciplīnā
Kontaktkomiteja aicina visaptveroši ņemt vērā publiskā sektora ārējās revīzijas lomu
saistībā ar stingrāku fiskālo disciplīnu. Uzdevumu sadalījums dalībvalstu augstākajām
revīzijas iestādēm paliek dalībvalstu ziņā;

•

Finanšu stabilizācijas instrumentu pārredzamības un revīzijas saskaņotības
uzlabošana
Kontaktkomiteja uzsver, ka ir nepieciešama efektīva, pārredzama un visaptveroša
publiskā sektora ārējās revīzijas kārtība dažādajiem Eiropas finanšu stabilizācijas
fondiem.

Kontaktkomiteja lūdz, lai tās priekšsēdētāja Lietuvas augstākās revīzijas iestādes vadītāja
kopā ar Portugāles augstākās revīzijas iestādes priekšsēdētāju un Eiropas Revīzijas palātas
priekšsēdētāju (attiecīgi iepriekšējais un nākamais priekšsēdētājs) Eiropas Savienības
augstāko revīzijas iestāžu vadītāju vārdā un uzdevumā iesniedz šo paziņojumu Eiropadomes
priekšsēdētājam.

Luksemburgā, 2013. gada 8. maijā

