Dikjarazzjoni
L-importanza ta’ arranġamenti xierqa għall-awditjar u għall-obbligu
ta’ rendikont fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u fil-governanza
ekonomika tal-UE
Aħna, il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Kapijiet tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) tal-Istati
Membri tal-UE u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA);
b’rikonoxximent għax-xogħol siewi li sar mill-Kunsill Ewropew fl-iżviluppar ta’ miżuri u
għodod biex jinġiebu l-istabbiltà, il-koordinazzjoni u l-governanza tajba lill-ġestjoni ta’ fondi
pubbliċi u biex jiġu promossi l-kompetittività, il-ħolqien ta’ xogħol u t-tkabbir.
b’enfasi li, meta kompetenzi u responsabbiltajiet li qabel kienu nazzjonali jiġu mċaqalqa
għal livell tal-UE jew intergovernattiv, l-awditjar u l-obbligu ta’ rendikont għandhom jiġu
salvagwardjati;
bi tfakkira għar-riżoluzzjoni A/66/209 adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
fit-22 ta’ Diċembru 2011 dwar “Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and
transparency of public administration by strengthening Supreme Audit Institutions” (IlPromozzjoni tal-effiċjenza, l-obbligu ta’ rendikont, l-effettività u t-trasparenza talamministrazzjoni pubblika permezz tat-tisħiħ tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar), li tiġbed
l-attenzjoni dwar il-prinċipji ta’ indipendenza tal-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-gvern u tinnota
b’apprezzament id-Dikjarazzjonijiet minn Lima u mill-Messiku tal-Organizzazzjoni
Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI);
bi tfakkira għar-rapport ta’ Ġunju 2012 tal-President tal-Kunsill Ewropew Lejn Unjoni
Ekonomika u Monetarja Ġenwina li jistabbilixxi viżjoni għal Unjoni Ekonomika u Monetarja
(UEM) stabbli u prospera permezz ta’ oqfsa integrati baġitarji, ekonomiċi u finanzjarji, filwaqt
li jiġu żgurati wkoll il-leġittimità demokratika u l-obbligu ta’ rendikont;
b’kunsiderazzjoni għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea li tistabbilixxi Pjan ta’
Azzjoni għal Unjoni Ekonomika u Monetarja profonda u ġenwina; Varatura ta’ Dibattitu
Ewropew;
billi nilqgħu l-importanza mogħtija lill-prinċipji ta’ leġittimità demokratika u obbligu ta’
rendikont fil-pjan direzzjonali ta’ Diċembru 2012 għall-kisba ta’ UEM ġenwina, imħejji millPresident tal-Kunsill Ewropew f’kollaborazzjoni mal-Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea, ilBank Ċentrali Ewropew u l-Grupp tal-euro, u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta’
Diċembru 2012;
b’approvazzjoni tal-opinjonijiet espressi mill-QEA fl-ittra tagħha tas-7 ta’ Frar 2013 lirrappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea,
tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) li l-mandat tagħha jinkludi lawditu ta’ ġestjoni finanzjarja tajba tas-superviżjoni prudenzjali proposta tal-istituzzjonijiet ta’
kreditu mill-BĊE;
bi tfakkira għad-dikjarazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt ta’ Ottubru 2011 dwar l-Impatt tasSemestru Ewropew u żviluppi reċenti oħra fil-governanza ekonomika tal-UE fuq lIstituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea talAwdituri indirizzata lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni Ewropea u
lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE;
b’enfasi fuq il-prinċipji li ġejjin li jridu jissegwew meta fondi pubbliċi jkunu kkonċernati:
 trasparenza suffiċjenti fil-forma ta’ informazzjoni affidabbli u f’waqtha li tagħti stampa
ċara u ġusta tal-kontijiet;




obbligu ta’ rendikont xieraq, li jinvolvi skrutinju pubbliku u li dawk li huma responsabbli
jridu jagħtu rendikont dwar il-ġestjoni tal-proċessi; u
awditu pubbliku estern adegwat biex jipprovdi aċċertament u informazzjoni dwar ilwasla u l-użu ta’ fondi pubbliċi, u r-riskji li għalihom huma esposti, skont l-istandards
internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs).

Naqblu li:
It-taħdidiet tal-Kunsill Ewropew dwar il-Pjan Direzzjonali f’Ġunju 2013 se jipprovdu
opportunità importanti għas-salvagwardjar u t-tisħiħ tal-awditu pubbliku estern u l-obbligu ta’
rendikont fl-ikkompletar tal-UEM, l-unjoni bankarja u l-koordinazzjoni msaħħa tal-politiki
ekonomiċi, b’mod partikolari billi:


Jinbena qafas koerenti ta’ awditjar u obbligu ta’ rendikont
Ir-rwoli rispettivi tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv u
dawk tal-obbligu ta’ rendikont, u r-relazzjonijiet reċiproċi tagħhom f’dan ir-rigward, huma
indispensabbli u għandhom jiġu ppreżervati.
F’dak li jikkonċerna l-proċess leġiżlattiv tal-UE, il-ktajjen tal-obbligu ta’ rendikont
nazzjonali u dawk tal-UE u r-relazzjoni bejn is-SAIs u l-parlamenti nazzjonali għandhom
jiġu salvagwardjati, f’konformità mal-kostituzzjonijiet nazzjonali;



Tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-awditu pubbliku estern fil-leġiżlazzjoni tal-UE
Awditu estern indipendenti u adegwat fil-livell tal-UE u dak nazzjonali huwa ta’
importanza kbira biex il-leġiżlaturi u ċ-ċittadini jingħatawgħall-proviżjoni ta’ aċċertament u
informazzjoni dwar l-użu legali, effettiv, effiċjenti u ekonomiku ta’ fondi pubbliċi u limplimentazzjoni ta’ politiki.
Dispożizzjonijiet Ewropej b’impatt fuq l-awditu pubbliku estern għandu jkun regolat biss
permezz ta’ atti leġiżlattivi tal-UE li jirrikjedu proċess konsultattiv, kif stabbilit fit-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;



Jissaħħu l-arranġamenti għall-awditjar fir-rigward tal-unjoni bankarja
Il-Kumitat ta’ Kuntatt jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza li tkun tista’ titwettaq kopertura
tal-awditjar suffiċjenti tas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu fi ħdan lunjoni bankarja proposta. Il-Kumitat ta’ Kuntatt jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat awditjar
effiċjenti, trasparenti u komprensiv tal-awtoritajiet superviżorji fil-livelli nazzjonali u
Ewropej;



Jiġu inkorporati arranġamenti għall-awditjar fil-qasam tad-dixxiplina fiskali
Il-Kumitat ta’ Kuntatt jagħmel sejħa għal kunsiderazzjoni komprensiva tar-rwol tal-awditu
pubbliku estern fil-qasam ta’ dixxiplina fiskali mtejba. L-allokazzjoni ta’ kompiti lis-SAIs
tal-UE għandu jitħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri;



Tittejjeb it-trasparenza u l-koerenza tal-awditjar tal-istrumenti ta’ stabbilizzazzjoni
finanzjarja
Il-Kumitat ta’ Kuntatt jenfasizza l-ħtieġa għal arranġamenti effiċjenti, trasparenti u
komprensivi għall-awditjar pubbliku estern għall-fondi differenti Ewropej ta’
stabbilizzazzjoni finanzjarja.

Il-Kumitat ta’ Kuntatt jitlob lill-Aġent President tiegħu, l-Awditur Ġenerali tas-SAI tal-Litwanja,
flimkien mal-President tas-SAI tal-Portugall u l-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (lAġent President li spiċċa l-kariga tiegħu u dak li laħaq warajh, rispettivament.) biex f’isem ilPresidenti tas-SAIs tal-Unjoni Ewropea jibagħtu din id-dikjarazzjoni lill-President tal-Kunsill
Ewropew.

Magħmul fil-Lussemburgu fit-8 ta’ Mejju 2013

