Verklaring
Het belang van passende regelingen voor controle en
verantwoording in de Economische en Monetaire Unie en het
economisch bestuur van de EU
Wij, het Contactcomité van de voorzitters van de hoge controle-instanties (HCI's) van de
lidstaten van de EU en van de Europese Rekenkamer (ERK);
het waardevolle werk erkennend van de Europese Raad, bij de ontwikkeling van
maatregelen en instrumenten om stabiliteit, coördinatie en goed bestuur te brengen in het
beheer van de openbare middelen, alsmede ter bevordering van het concurrentievermogen,
de schepping van werkgelegenheid en groei;
beklemtonend dat, wanneer voorheen nationale bevoegdheden en verantwoordelijkheden
naar EU- of intergouvernementeel niveau worden verschoven, controle en verantwoording
moeten worden gewaarborgd;
onder verwijzing naar resolutie A/66/209 over “Bevordering van de efficiëntie,
verantwoording, doeltreffendheid en transparantie van overheidsbestuur door versterking
van hogere controle-instanties” die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op
22 december 2011 heeft aangenomen, waarin de beginselen van overheidsonafhankelijke
controle-instanties worden benadrukt en waarin met waardering nota wordt genomen van de
Verklaringen van Lima en Mexico van de Internationale Organisatie van Hoge Controleinstanties (INTOSAI);
onder verwijzing naar het rapport van de voorzitter van de Europese Raad “Naar een echte
economische en monetaire unie" van juni 2012 waarin een visie voor een stabiele en
welvarende Economische en Monetaire Unie wordt geformuleerd op basis van een
geïntegreerd economisch, financieel en begrotingskader waarbij ook de democratische
legitimiteit en verantwoordingsplicht worden gewaarborgd;
gezien de mededeling van de Europese Commissie “Blauwdruk voor een hechte
economische en monetaire unie - Aanzet tot een Europees debat”;
verheugd over het belang dat aan de beginselen van democratische legitimiteit en
verantwoordingsplicht wordt gehecht in de routekaart voor de verwezenlijking van een echte
EMU van december 2012, die door de voorzitter van de Europese Raad is opgesteld in
samenwerking met de voorzitters van de Europese Commissie en van de Eurogroep en de
president van de Europese Centrale Bank, alsmede in de conclusies van de Europese Raad
van 14 december 2012;
de standpunten van de ERK in haar brief aan vertegenwoordigers van het Europees
Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en
de Europese Centrale Bank (ECB) van 7 februari 2013 dat zij bevoegd is om het goed
financieel beheer van het voorgestelde prudentiële toezicht op kredietinstellingen door de
ECB te controleren, onderschrijvend;
onder verwijzing naar de verklaring van het Contactcomité van oktober 2011 betreffende
“de impact van het Europese semester en andere recente ontwikkelingen in het economisch
bestuur van de EU op de hoge controle-instanties van de lidstaten van de Europese Unie en
op de Europese Rekenkamer”, die is gericht aan het Europees Parlement, de Europese
Raad, de Europese Commissie en de parlementen en regeringen van de EU-lidstaten;

beklemtonend dat de volgende beginselen in acht moeten worden genomen wanneer het
gaat om openbare middelen:
•
•
•

voldoende transparantie in de vorm van betrouwbare en tijdige informatie waarmee
een getrouw beeld van de rekeningen wordt gegeven;
een passende verantwoordingsplicht, met inbegrip van publieke controle en het ter
verantwoording roepen van degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de
processen;
een adequate openbare externe controle, teneinde zekerheid en informatie te
verschaffen betreffende de ontvangst en benutting van openbare middelen en de
risico’s waaraan deze worden blootgesteld, overeenkomstig de internationale
controlestandaarden (ISSAI);

zijn het erover eens dat:
de debatten in de Europese Raad over de routekaart in juni 2013 een belangrijke
gelegenheid bieden om de openbare externe controle en verantwoordingsplicht te
waarborgen en te versterken bij de voltooiing van de EMU, de bankenunie en de
intensievere coördinatie van economisch beleid, met name door:
•

een samenhangend kader te vormen voor controle en verantwoording
De respectieve rollen van het Europees Parlement en de nationale parlementen in de
wetgevings- en verantwoordingsprocessen alsmede hun onderlinge betrekkingen in dit
verband, zijn onmisbaar en moeten behouden blijven.
Wat betreft het EU-wetgevingsproces dienen de nationale en EU-verantwoordingsketens
en de verhoudingen tussen HCI’s en de nationale parlementen te worden gewaarborgd
overeenkomstig de nationale grondwetten.

•

in EU-regelgeving het belang van openbare externe controle te erkennen
Onafhankelijke en adequate externe controle op EU- en nationaal niveau is van
essentieel belang om wetgevers en burgers zekerheid en informatie te verschaffen over
de wettigheid, doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van het gebruik van de
openbare middelen en van de beleidsuitvoering.
Europese bepalingen die impact hebben op openbare externe controle, mogen enkel
door middel van EU-wetgevingshandelingen die een raadplegingsproces vergen, worden
vastgesteld, zoals bepaald in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

•

de controleregelingen ten aanzien van de bankenunie te versterken
Het Contactcomité wijst erop dat het belangrijk is dat het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen binnen de voorgestelde bankenunie voldoende kan worden
gecontroleerd. Het Contactcomité benadrukt dat het nodig is, een doeltreffende,
transparante en alomvattende controle van de toezichthoudende autoriteiten op
nationaal en Europees niveau te waarborgen.

•

controleregelingen op te nemen op het gebied van begrotingsdiscipline
Het Contactcomité roept ertoe op om uitvoerig aandacht te besteden aan de rol van
externe openbare controle op het gebied van striktere begrotingsdiscipline. De toewijzing
van taken aan HCI’s van de EU-lidstaten dient aan de lidstaten te worden overgelaten.

•

de transparantie en de coherentie van de controles bij de instrumenten voor
financiële stabilisatie te verbeteren
Het Contactcomité benadrukt dat er doeltreffende, transparante en alomvattende
regelingen voor openbare externe controle nodig zijn voor de verschillende Europese
financiële stabilisatiefondsen.

Het Contactcomité verzoekt zijn huidige voorzitter, de auditeur-generaal van de HCI van
Litouwen, om samen met de president van de HCI van Portugal en de president van de
Europese Rekenkamer (respectievelijk de voorgaande en de aantredende voorzitter) deze
verklaring namens de voorzitters van de HCI’s van de Europese Unie te doen toekomen aan
de voorzitter van de Europese Raad.

Gedaan te Luxemburg op 8 mei 2013

