Uttalande
Vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet när det
gäller den ekonomiska och monetära unionen och EU:s
ekonomiska styrning
Vi, kontaktkommittén för ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och
Europeiska revisionsrätten (revisionsrätten),
är medvetna om det värdefulla arbete som Europeiska rådet har utfört för att ta fram
åtgärder och verktyg för att uppnå stabilitet, samordning och god styrning i förvaltningen av
offentliga medel och främja konkurrens, jobbskapande och tillväxt,
understryker att när det som tidigare varit nationell kompetens och nationellt ansvar flyttas
till EU-nivå eller mellanstatlig nivå måste revision och ansvarighet säkras,
erinrar om resolution A/66/209 som antogs av Förenta Nationernas generalförsamling den
22 december 2011 och handlar om att främja den offentliga förvaltningens effektivitet,
ansvarighet, ändamålsenlighet och öppenhet genom att stärka de högre revisionsorganen,
där FN framhåller principen om statliga revisionsmyndigheters oberoende och uttrycker sin
uppskattning för Lima- och Mexikodeklarationerna från Internationella organisationen för
högre revisionsorgan (Intosai),
erinrar om rapporten från Europeiska rådets ordförande i juni 2012 Mot en verklig
ekonomisk och monetär union som presenterar en vision om en stabil och välmående
ekonomisk och monetär union (EMU) genom integrerade ramar för den finansiella sektorn,
budgetfrågor och den ekonomiska politiken samt en starkare demokratisk legitimitet och
bättre ansvarsutkrävande,
beaktar Europeiska kommissionens meddelande En plan för en djupgående och verklig
ekonomisk och monetär union: Inledningen till en debatt om Europa,
välkomnar att principerna om demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet betonas i den
färdplan för fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen från december 2012 som
utarbetades av Europeiska rådet tillsammans med ordförandena för Europeiska
kommissionen, Europeiska centralbanken och Eurogruppen, och i Europeiska rådets
slutsatser av den 14 december 2012,
stöder revisionsrättens åsikt i brevet av den 7 februari 2013 till företrädare för
Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen
och Europeiska centralbanken (ECB) att revisionsrätten har behörighet att granska om den
ekonomiska förvaltningen har varit sund inom ramen för förslaget om ECB:s tillsyn över
kreditinstitut,
erinrar om kontaktkommitténs uttalande i oktober 2011 Konsekvenser av den europeiska
planeringsterminen och den senaste tidens utveckling av EU:s ekonomiska styrning för de
högre revisionsorganen i Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska
revisionsrätten som riktades till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska
kommissionen och EU-medlemsstaternas parlament och regeringar,
understryker att följande principer ska respekteras när det handlar om offentliga medel:
•
•

Tillräcklig insyn i form av tillförlitliga uppgifter i rätt tid som ger en i alla väsentliga
avseenden sann och rättvisande bild av räkenskaperna.
Lämplig ansvarighet, bland annat genom offentlig granskning av insatser och
möjlighet att utkräva ansvar av beslutsfattare och av dem som förvaltar processerna.

•

Tillräcklig extern offentlig revision som ska ge säkerhet och information om
tilldelningen och användningen av offentliga medel och de risker dessa medel utsätts
för i enlighet med de internationella standarderna om revision (Issai).

Kontaktkommittén har enats om följande:
Europeiska rådets diskussioner om färdplanen i juni 2013 erbjuder en viktig möjlighet att
säkra och förstärka den externa offentliga revisionen och ansvarigheten när EMU,
bankunionen och det förstärkta samarbetet om ekonomisk politik ska slutföras.
•

Bygga en sammanhängande ram för revision och ansvarighet
Europaparlamentets och de nationella parlamentens respektive roller i
lagstiftningsprocessen och processen för ansvarsutkrävande, och deras inbördes
förhållande i detta sammanhang, är oumbärliga och bör behållas.
När det gäller EU:s lagstiftningsprocess bör de nationella ansvarskedjorna och EU:s
ansvarskedjor liksom förhållandet mellan högre revisionsorgan och nationella parlament
också säkras i enlighet med de nationella författningarna.

•

Erkänna vikten av extern offentlig revision i EU:s lagstiftning
Oberoende och tillräcklig extern revision på EU-nivå och nationell nivå är ytterst viktig för
att lagstiftarna och medborgarna ska uppnå säkerhet och få information om att
användningen av offentliga medel och genomförandet av politiken sker på ett lagligt,
ändamålsenligt, effektivt och sparsamt sätt.
EU-lagstiftning som påverkar den externa offentliga revisionen ska endast antas genom
EU-rättsakter som kräver samråd i enlighet med fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

•

Förstärka förfarandena för revision när det gäller bankunionen
Kontaktkommittén framhåller vikten av att tillsynen över kreditinstitut inom den
föreslagna bankunionen omfattas av tillräcklig revision. Kontaktkommittén understryker
behovet av att se till att tillsynsmyndigheterna är föremål för effektiv, öppen och
heltäckande revision på nationell nivå och EU-nivå.

•

Införa förfaranden för revision inom området budgetdisciplin
Kontaktkommittén efterlyser att man noga överväger den externa offentliga revisionens
roll inom området förstärkt budgetdisciplin. Tilldelningen av uppgifter till de högre
nationella revisionsorganen inom EU bör avgöras av medlemsstaterna.

•

Förbättra insynen i och samordningen av revision av instrumenten för finansiell
stabilisering
Kontaktkommittén understryker behovet av effektiva, öppna och heltäckande förfaranden
för extern offentlig revision av EU:s olika fonder för finansiell stabilisering.

Kontaktkommittén uppmanar sin tjänstgörande ordförande – riksrevisorn vid det nationella
revisionsorganet i Litauen – att tillsammans med ordföranden för det nationella
revisionsorganet i Portugal och ordföranden för Europeiska revisionsrätten (avgående
respektive tillträdande tjänstgörande ordförande) i ordförandenas för de nationella
revisionsorganen i Europeiska unionen namn och på deras vägnar vidarebefordra detta
uttalande till ordföranden för Europeiska rådet.
Luxemburg den 8 maj 2013

