Izjava
Pomen ustreznih ureditev revidiranja in odgovornosti v ekonomski
in monetarni uniji ter pri ekonomskem upravljanju EU
Odbor za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav članic EU in Evropskega
računskega sodišča (ERS) –
ob priznavanju dragocenega dela, ki ga je Evropski svet opravil z razvojem ukrepov in
orodij, s katerimi naj bi pri upravljanju javnih sredstev zagotovili stabilnost, koordinacijo in
dobro upravljanje ter spodbujali konkurenčnost, odpiranje delovnih mest in rast;
ob poudarjanju, da je treba ohraniti revidiranje in odgovornost, potem ko bodo pristojnosti in
odgovornosti, ki so bile prej nacionalne, prenesene na raven EU ali medvladno raven;
ob sklicevanju na resolucijo A/66/209 Spodbujanje učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti
in preglednosti javne uprave s krepitvijo vrhovnih revizijskih institucij, ki jo je 22. decembra
2011 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, v kateri so poudarjena načela
neodvisnosti državnih revizijskih institucij in ki izraža naklonjenost Limski in Mehiški
deklaraciji Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI);
ob sklicevanju na poročilo predsednika Evropskega sveta iz junija 2012 z naslovom Na poti
k pravi ekonomski in monetarni uniji, ki opredeljuje vizijo za doseganje stabilne in uspešne
ekonomske in monetarne unijo (EMU) z integriranimi proračunskimi, ekonomskimi in
finančnimi okviri ob hkratnem zagotavljanju demokratične legitimnosti in odgovornosti;
ob upoštevanju sporočila Evropske komisije Načrt za poglobljeno in pravo ekonomsko in
monetarno unijo – začetek evropske razprave;
ob odobravanju pomena, ki ga načeloma demokratične legitimnosti in odgovornosti
pripisujejo v časovnem načrtu za vzpostavitev prave EMU iz decembra 2012, ki ga je
pripravil predsednik Evropskega sveta v sodelovanju s predsedniki Evropske komisije,
Evropske centralne banke in evroskupine, ter v sklepih Evropskega sveta z dne 14.
decembra 2012;
ob potrditvi mnenja, ki ga je ERS izrazilo v svojem dopisu z dne 7. februarja 2013
predstavnikom Evropskega parlamenta, Evropskega sveta, Sveta Evropske unije, Evropske
komisije in Evropske centralne banke (ECB), da njegov mandat vključuje revidiranje dobrega
finančnega poslovodenja predlaganega bonitetnega nadzora kreditnih institucij, ki naj bi ga
izvajala ECB;
ob sklicevanju na izjavo Odbora za stike iz oktobra 2011 Vpliv evropskega semestra in
drugih najnovejših razvojnih tokov v ekonomskem upravljanju EU na vrhovne revizijske
institucije držav članic Evropske unije in Evropsko računsko sodišče, naslovljeno na Evropski
parlament, Evropski svet, Evropsko komisijo ter parlamente in vlade držav članic EU;
ob poudarjanju naslednjih načel, ki jih je treba upoštevati, kadar gre za javna sredstva:
•
•
•

zadostne preglednosti v obliki zanesljivih in pravočasnih informacij, ki so resničen in
pošten prikaz stanja v izkazih;
ustrezne odgovornosti, ki vključuje javni nadzor in zahtevanje odgovornosti od
upravljavcev procesov, ter
ustreznega zunanjega revidiranja javnih financ zaradi pridobivanja zagotovil in
informacij o prejemu in porabi javnih sredstev ter tveganjih, ki so jim izpostavljena, v
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISSAI) –

soglaša, da:
bo razprava Evropskega sveta o časovnem načrtu junija 2013 pomembna priložnost za
ohranitev in krepitev zunanjega revidiranja javnih financ in odgovornosti med dokončnim
vzpostavljanjem EMU, bančne unije in okrepljene koordinacije ekonomskih politik, zlasti z
naslednjimi ukrepi:
•

Priprava koherentnega okvira za revidiranje in odgovornost
Vloga, ki jo imajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti v zakonodajnih procesih in
procesih odgovornosti, ter njihovi vzajemni odnosi v teh procesih so nujni in jih je treba
ohraniti.
Pri zakonodajnih procesih EU je treba v skladu z nacionalnimi ustavami ohraniti verige
odgovornosti na nacionalni ravni in ravni EU ter odnos med VRI in nacionalnimi
parlamenti.

•

Priznavanje pomena zunanjega revidiranja javnih financ v zakonodaji EU
Neodvisna in primerna zunanja revizija na ravni EU in nacionalni ravni je bistvena za
dajanje zagotovil in informacij zakonodajalcem in državljanom o zakoniti, uspešni,
učinkoviti in gospodarni porabi javnih sredstev ter izvajanju politik.
Evropske določbe, ki vplivajo na zunanje revidiranje javnih financ, bi morali urejati samo
zakonodajni akti EU, za katere je potreben postopek posvetovanja, kot je določeno v
Pogodbi o delovanju Evropske unije.

•

Krepitev revizijskih ureditev v zvezi z bančno unijo
Odbor za stike poudarja, da je pomembno omogočiti zadostno revizijsko pokritje
bonitetnega nadzora kreditnih institucij v predlagani bančni uniji. Poudarja tudi potrebo
po zagotavljanju učinkovitega, preglednega in celovitega revidiranja nadzornih organov
na nacionalni in evropski ravni.

•

Vključitev revizijskih ureditev na področju fiskalne discipline
Odbor za stike poziva k vsestranskemu upoštevanju vloge zunanjega revidiranja javnih
financ na področju okrepljene fiskalne discipline. Dodeljevanje nalog vrhovnim
revizijskim institucijam EU bi moralo ostati v pristojnosti držav članic.

•

Izboljšanje preglednosti in revizijske koherentnosti instrumentov za finančno
stabilizacijo
Odbor za stike poudarja potrebo po učinkovitih, preglednih in celovitih ureditvah
zunanjega revidiranja javnih financ za različne evropske finančne stabilizacijske sklade.

Odbor za stike poziva sedanjo predsedujočo, generalno revizorko vrhovne revizijske
institucije Litve, naj skupaj s predsednikom vrhovne revizijske institucije Portugalske in
predsednikom Evropskega računskega sodišča (prejšnjim in naslednjim predsedujočim) v
imenu in po pooblastilu predsednikov vrhovnih revizijskih institucij EU to izjavo preda
predsedniku Evropskega sveta.

V Luxembourgu, 8. maja 2013

