Vyhlásenie
Dôležitosť primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti
zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a správe
ekonomických záležitostí EÚ
Kontaktný výbor predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov EÚ a
Európskeho dvora audítorov;
uznávajúc cennú prácu, ktorú Európska rada vykonala pri vytváraní opatrení a nástrojov
na zaistenie stability, koordinácie a dobrej správy verejných financií a presadzovanie
konkurencieschopnosti, vytvárania pracovných miest a rastu;
zdôrazňujúc, že pri presune bývalých národných kompetencií a zodpovedností na európsku
alebo medzivládnu úroveň by sa mal zabezpečiť audit a povinnosť zodpovedať sa;
odvolávajúc sa na uznesenie A/66/209 prijaté Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov dňa 22. decembra 2011 „Podpora efektívnosti, zodpovednosti, účinnosti
a transparentnosti verejnej správy prostredníctvom posilnenia najvyšších kontrolných
inštitúcií“, v ktorom sa zdôrazňuje zásada nezávislosti národných kontrolných inštitúcií
a s uznaním berie na vedomie Limská a Mexická deklarácia Medzinárodnej organizácie
najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI);
odvolávajúc sa na správu predsedu Európskej rady z júna 2012 Smerom k skutočnej
hospodárskej a menovej únii, v ktorej je uvedená vízia stabilnej a prosperujúcej
hospodárskej a menovej únie (HMÚ) prostredníctvom integrovaného rozpočtového,
hospodárskeho a finančného rámca pri súčasnom zabezpečení demokratickej legitímnosti a
povinnosti zodpovedať sa;
zohľadňujúc oznámenie Európskej komisie „Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú
hospodársku a menovú úniu – Začatie európskej diskusie“;
vítajúc dôležitosť, ktorá sa pripisuje zásadám demokratickej legitímnosti a povinnosti
zodpovedať sa v pláne na dosiahnutie skutočnej HMÚ z decembra 2012, vypracovanom
predsedom Európskej rady v spolupráci s predsedom Európskej komisie, Európskej
centrálnej banky a Euroskupiny, a v záveroch Európskej rady zo 14. decembra 2012;
súhlasiac s názormi, ktoré Dvor audítorov vyjadril vo svojom liste zo 7. februára 2013
adresovanom zástupcom Európskeho parlamentu, Európskej rady, Rady Európskej únie,
Európskej komisie a Európskej centrálnej banky (ECB), že jeho mandát zahŕňa audit
riadneho finančného hospodárenia navrhovaného dohľadu ECB nad obozretným podnikaním
úverových inštitúcií;
odvolávajúc sa na vyhlásenie kontaktného výboru z októbra 2011 pod názvom Vplyv
európskeho semestra a ďalších nedávnych vývojových trendov v správe ekonomických
záležitostí EÚ na najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únie a Európsky
dvor audítorov, adresovanom Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej komisii a
parlamentom a vládam členských štátov EÚ;
zdôrazňujúc nasledujúce zásady, ktoré je potrebné dodržiavať, keď ide o verejné financie:
•
•

dostatočná transparentnosť formou spoľahlivých a včasných informácií, ktoré sú
pravdivo a verne zachytené v účtovníctve;
náležitá povinnosť zodpovedať sa, ktorej súčasťou je verejná kontrola a vzatie
na zodpovednosť osôb poverených riadením procesov;

•

primeraný verejný externý audit na poskytnutie uistenia a informácií o prijímaní a
využívaní verejných financií a rizikách, ktorým sú vystavené, v súlade
s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

súhlasí s tým, že:
rozhovory Európskej rady o pláne v júni 2013 ponúknu významnú príležitosť
na zabezpečenie a posilnenie verejného externého auditu a povinnosti zodpovedať sa
pri dokončovaní HMÚ, bankovej únie a posilnenej koordinácii hospodárskych politík, najmä
prostredníctvom:

•

vytvorenia jednotného rámca kontroly a povinnosti zodpovedať sa
Príslušné úlohy Európskeho parlamentu a národných parlamentov v legislatívnom
procese a procese povinnosti zodpovedať sa, a ich vzájomné vzťahy v tomto ohľade, sú
nenahraditeľné a mali by sa zachovať.
Pokiaľ ide o legislatívny proces EÚ, reťazce zodpovednosti na národnej a európskej
úrovni a vzťah medzi NKI a národnými parlamentmi by mali byť zachované v súlade
s národnými ústavami;

•

uznania dôležitosti verejného externého auditu v právnych predpisoch EÚ
Nezávislý a primeraný externý audit na úrovni EÚ a národnej úrovni je rozhodujúci
pre zákonodarné orgány a občanov z hľadiska poskytnutia uistenia a informácií
o zákonnom, účinnom, efektívnom a hospodárnom využívaní verejných financií a
realizácii politík.
Európske ustanovenia s dosahom na verejný externý audit by mali byť upravované len
prostredníctvom legislatívnych aktov EÚ, ktoré si vyžadujú konzultačný proces, ako je to
stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

•

posilnenia opatrení týkajúcich sa auditu bankovej únie
Kontaktný výbor poukazuje na dôležitosť umožniť dostatočný rozsah auditu dohľadu
nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií v rámci navrhovanej bankovej únie.
Kontaktný výbor zdôrazňuje potrebu zabezpečiť efektívny, transparentný a ucelený audit
dozorných orgánov na vnútroštátnej a európskej úrovni;

•

začlenenia verejnej kontroly v oblasti fiškálnej disciplíny
Kontaktný výbor vyzýva komplexne zvážiť úlohu externého verejného auditu v oblasti
posilnenia fiškálnej disciplíny. Pridelenie úloh NKI EÚ by malo byť ponechané
na rozhodnutie členských štátov;

•

zlepšenia transparentnosti a jednotnosti auditu finančných stabilizačných
nástrojov
Kontaktný výbor zdôrazňuje potrebu účinného, transparentného a komplexného
verejného externého auditu rôznych európskych finančných stabilizačných fondov.

Kontaktný výbor žiada svoju úradujúcu predsedkyňu, generálnu audítorku NKI Litvy, aby
spolu s predsedom NKI Portugalska (odchádzajúcim predsedom) a predsedom Európskeho
dvora audítorov (nadchádzajúcim predsedom) zaslal toto vyhlásenie v mene predsedov NKI
Európskej únie predsedovi Európskej rady.

V Luxemburgu 8. mája 2013.

