Δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών της ΕΕ
Αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και άλλων πρόσφατων εξελίξεων της
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ στα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Στις 13-14 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο συνεδρίαση της
Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών
μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Ένα μέρος της
συνεδρίασης αφιερώθηκε στη συζήτηση του αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τα
ΑΟΕ της ΕΕ και το ΕΕΣ, καθώς και σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική
διακυβέρνηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ρύθμισης και εποπτείας των
χρηματοπιστωτικών
συστημάτων
και
θεσμών,
της
κρατικής
ενίσχυσης
του
χρηματοπιστωτικού τομέα και του ελέγχου των μηχανισμών διαχείρισης της κρίσης του ευρώ.
2. Η Επιτροπή Επαφών αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική
κρίση κατέστησε εμφανή τη στενή σύνδεση των οικονομιών της ΕΕ – τόσο στη ζώνη του
ευρώ όσο και εκτός αυτής – και τόνισε τα κοινά συμφέροντα και τις προτεραιότητες που
υπερβαίνουν τα όρια της εθνικής διάστασης. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε στην κρίση λαμβάνοντας
σειρά μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται προσπάθειες τόνωσης της οικονομικής
ανάκαμψης και ανάπτυξης, νέοι μηχανισμοί για την υποστήριξη του συντονισμού της
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, νέα νομοθεσία σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση, αλλαγές στο επίπεδο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και
οικονομική στήριξη των κρατών μελών που τη χρειάζονται.
Επαρκής δημόσιος έλεγχος των δημόσιων κονδυλίων
3. Η Επιτροπή Επαφών τονίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις και τα μέσα που θεσπίστηκαν σε εθνικό
ή διακυβερνητικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, (ιδίως μεταξύ των χωρών της ζώνης
του ευρώ), ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρήση των δημόσιων κονδυλίων,
συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου ύπαρξης κενών στην υποχρέωση
λογοδοσίας και στον δημόσιο έλεγχο.
4. Η Επιτροπή Επαφών φρονεί ότι όταν διακυβεύονται δημόσια κονδύλια πρέπει να
τηρούνται οι ακόλουθες αρχές (οι οποίες συμβάλλουν στην προαγωγή της ορθής
διακυβέρνησης και στην περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων):
•

Επαρκής διαφάνεια, με τη μορφή αξιόπιστων και έγκαιρων πληροφοριών
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στατιστικών στοιχείων) όσον αφορά την
τρέχουσα ή σκοπούμενη χρήση των δημόσιων κονδυλίων, καθώς και τους κινδύνους
στους οποίους εκτίθενται,

•
•

ενδεδειγμένη υποχρέωση λογοδοσίας, η οποία συνεπάγεται τη δημόσια εξέταση
των πράξεων και καθιστά υπόλογους τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων και
τους αρμόδιους για τη διαχείριση των διαδικασιών και
κατάλληλη δημόσιος έλεγχος, προκειμένου να παρέχεται διασφάλιση και
ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων και με τους κινδύνους
στους οποίους εκτίθενται, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη διαφάνεια και
παρέχοντας τη βάση για την υποχρέωση λογοδοσίας.

5. Η Επιτροπή Επαφών τονίζει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης της αποτελεσματικής
ανταπόκρισης του τομέα του δημόσιου ελέγχου στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
και στις συνέπειές της. Οι νέες ρυθμίσεις και τα μέσα δημιούργησαν νέες ευθύνες, ευκαιρίες
και προκλήσεις για τα ΑΟΕ της ΕΕ και το ΕΕΣ. Τα όργανα αυτά θα εξετάσουν – στο μέτρο
του δυνατού και στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους – τον τρόπο με τον οποίο θα
προσαρμόσουν το ελεγκτικό έργο τους στο νέο πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
διαδικασία αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί, με την εισαγωγή νέων και ενημερωμένων
καθηκόντων ελέγχου.
6. Η Επιτροπή Επαφών αναγνωρίζει το αίτημα των ΑΟΕ της ζώνης του ευρώ για κατάλληλες
ρυθμίσεις σχετικά με τον δημόσιο εξωτερικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (EΜΣ) σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Η Επιτροπή Επαφών
εξέδωσε ειδικό ψήφισμα επί του θέματος αυτού.
Περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ
7. Η Επιτροπή Επαφών τονίζει τη σημασία και τα οφέλη που απορρέουν από την άντληση
διδαγμάτων από την ανταλλαγή εμπειριών. Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομιών
της ΕΕ ενισχύει την αξία της κοινής προοπτικής που μπορεί να αποκομιστεί από τη στενή
συνεργασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής:
•
•
•
•

ανταλλαγή των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από τα πρόσφατα αποτελέσματα
ελέγχου και από τον αντίκτυπό τους, ως τρόπου σώρευσης και ανταλλαγής γνώσεων,
προσδιορισμός και διάδοση των τρεχουσών βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον
έλεγχο των νέων (και υφιστάμενων) ρυθμίσεων,
προσδιορισμός των κενών του δημόσιου ελέγχου και του δυναμικού για νέα
ελεγκτικά καθήκοντα και νέες εταιρικές σχέσεις, καθώς και εξέταση του βέλτιστου
τρόπου αντιμετώπισής τους και
εξέταση της ανάπτυξης συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών ελέγχου προς χρήση
από τα ΑΟΕ, καθώς και εργαλείων και κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή
τους.

8. Η Επιτροπή Επαφών θα αναπτύξει τις δράσεις αυτές στο πλαίσιο των υφιστάμενων
δικτύων που καλύπτουν τον έλεγχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της
δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και μέσω παράλληλων ή συντονισμένων ελέγχων και
άλλων δραστηριοτήτων συνεργασίας που θα δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό.

Λουξεμβούργο 14 Οκτωβρίου 2011
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