Изявление за Европейския парламент, Европейския съвет,
Европейската комисия и парламентите и правителствата на
държавите членки на ЕС
Ефектът от Европейския семестър и други нови инициативи в
икономическото управление на ЕС върху върховните одитни институции
на държавите членки на Европейския съюз и Европейската сметна палата

1. Контактният комитет на ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на
държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата (ЕСП) се срещнаха в
Люксембург на 13 и 14 октомври 2011 г. Част от срещата беше посветена на темата за
ефекта върху ВОИ на ЕС и ЕСП от Европейския семестър и други нови инициативи в
икономическото управление на ЕС, включително регулирането и надзора на
финансовите системи и институции, държавните помощи за финансовия сектор и
одитът на механизмите за управление на кризата с еврото.
2. Контактният комитет отчита, че глобалната финансова и икономическа криза е
разкрила тясната връзка между икономиките на ЕС – както в еврозоната, така и извън
нея, и е извела напред общите интереси и приоритети, надхвърлящи националните
граници. Отговорът на ниво ЕС включва редица мерки, между които: усилия за
стимулиране на икономическото възстановяване и растеж, нови механизми за поголяма координация на фискалната и икономическата политика, ново законодателство
относно икономическото управление, промени в надзора на финансовия сектор и
финансова помощ за държавите членки, изпитващи затруднения.
Подходящ публичен одит на публичните средства
3. Контактният комитет подчертава, че новите правила и инструменти, създадени на
национално, европейско и междуправителствено ниво (особено между държавите в
еврозоната) могат да имат значително отражение върху използването на публични
средства, включително увеличаване на риска от пропуски в управленската отговорност
и публичния одит.
4. Контактният комитет счита, че по отношение на публичните средства следва да се
спазват следните принципи (насочени към подобряване на управлението и опазването
на активите):
•
•

достатъчна прозрачност, под формата на надеждна и навременна информация
(в т.ч. национална статистика) относно действителното или планираното
използване на публични средства и свързаните с това рискове;
подходяща управленска отговорност, изразяваща се в публичен контрол на
операциите и задължение за отчитане на лицата с правомощия за взимане на
решения и управление на процеси; и

•

подходящ публичен одит, чрез който се предоставя увереност и информация
относно използването на публични средства и свързаните с това рискове и по
този начин се засилва прозрачността и се създава основа за управленска
отговорност.

5. Контактният комитет подчертава значението на реакцията от страна на ефективния
публичен одит относно финансовата и икономическата криза и последиците от нея.
Новите правила и инструменти създадоха нови отговорности, възможности и
предизвикателства за ВОИ на ЕС и за ЕСП. Тези институции ще обмислят – доколкото
е възможно и в рамките на своите правомощия – как да адаптират одитната си дейност
към новите обстоятелства. В някои отделни случаи този процес вече е започнал с
въвеждането на нови и актуализирани одитни задачи.
6. Контактният комитет потвърждава призива на ВОИ на държавите от еврозоната за
солидни правила за публичен външен одит на Европейския механизъм за стабилност
(ЕМС) в съответствие с международните одитни стандарти. Контактният комитет прие
специална резолюция по този въпрос.
По-нататъшно развитие на сътрудничеството между ВОИ в ЕС и ЕСП
7. Контактният комитет подчертава значението и ползата от взаимното обогатяване от
опита на другите. Все по-голямата взаимосвързаност на икономиките в ЕС засилва
значението на общата перспектива, която може да се разкрие при едно тясно
сътрудничество. Това може да включва:
•
•
•
•

споделяне на извлечените поуки от последните одитни резултати, както и
тяхното въздействие, като начин за натрупване и споделяне на знания;
набелязване и разпространение на настоящи най-добри практики в одита на
новите (и съществуващите) правила;
откриване на пропуски в публичния одит и използване на потенциала за нови
одитни задачи и нови партньорства, и търсене на най-подходящия подход за
тях; и
обсъждане на възможности за разработване на специфични одитни методи и
техники, които да се използват от ВОИ, както и помагала и указания за
използването им.

8. Контактният комитет ще развие тези дейности в рамките на съществуващите мрежи
за одит на „Европа 2020” и фискалната политика, както и чрез паралелни или
координирани одити и чрез други дейности на сътрудничество, създадени за тази
цел.

Люксембург, 14 октомври 2011 г.
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