
 

Verklaring gericht aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Europese Commissie en de parlementen en regeringen van de EU-lidstaten 

Impact van het Europese semester en andere recente ontwikkelingen in het 
economisch bestuur van de EU op de hoge controle-instanties van de lidstaten 

van de Europese Unie en op de Europese Rekenkamer  

 

1. Het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties (HCI's) van de 
lidstaten van de EU en van de Europese Rekenkamer (ERK) kwam op 13 en 14 oktober 
2011 bijeen in Luxemburg. Een deel van de bijeenkomst werd gewijd aan het bespreken van 
de impact van het Europese semester en andere recente ontwikkelingen in het economisch 
bestuur van de EU op de HCI’s van de EU en op de ERK, met inbegrip van de regelgeving 
voor en het toezicht op de financiële systemen en instellingen, staatssteun aan de financiële 
sector en de controle van de mechanismen voor het beheer van de eurocrisis. 

2. Het Contactcomité erkent dat de wereldwijde financiële en economische crisis het nauwe 
verband tussen de economieën van de EU – zowel binnen als buiten de eurozone – heeft 
blootgelegd en de gedeelde belangen en prioriteiten die de nationale dimensie overstijgen 
heeft benadrukt. De reactie op het niveau van de EU omvatte een reeks aan maatregelen, 
waaronder: inspanningen om economisch herstel en economische groei te stimuleren; 
nieuwe mechanismen ter bevordering van de coördinatie van fiscaal en economisch beleid; 
nieuwe wetgeving inzake economisch bestuur; wijzigingen in het toezicht op de financiële 
sector; en financiële steun aan lidstaten in nood. 

Toereikende openbare controle van de overheidsfinanciën  

3. Het Contactcomité benadrukt dat de nieuwe regelingen en instrumenten die zijn opgezet 
op nationaal, EU- en intergouvernementeel niveau (met name tussen de landen van de 
eurozone) aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de gebruikmaking van 
overheidsmiddelen, waaronder een toegenomen risico op leemten in de 
verantwoordingsplicht en controle van de overheidsfinanciën.  

4. Het Contactcomité is van oordeel dat de volgende beginselen (die bijdragen tot het 
bevorderen van goed bestuur en het beschermen van activa) moeten worden nageleefd 
wanneer er overheidsmiddelen in het spel zijn: 

• voldoende transparantie, in de vorm van betrouwbare en tijdige informatie (inclusief 
nationale statistieken) over de werkelijke of beoogde gebruikmaking van 
overheidsmiddelen en de risico’s waaraan deze worden blootgesteld; 

• een passende verantwoordingsplicht, met inbegrip van publieke controle van de 
activiteiten en het ter verantwoording roepen van beleidsmakers en degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de processen; 
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• een adequate controle van de overheidsfinanciën, teneinde zekerheid en 
informatie te verschaffen betreffende de gebruikmaking van overheidsmiddelen en de 
risico’s waaraan deze worden blootgesteld, hetgeen bijdraagt tot transparantie en een 
grondslag biedt voor verantwoording. 

5. Het Contactcomité benadrukt hoe belangrijk het is om in de zin van de controle van de 
overheidsfinanciën een doeltreffend antwoord te verzekeren op de financiële en 
economische crisis en de nasleep daarvan. De nieuwe regelingen en instrumenten hebben 
geleid tot nieuwe verantwoordelijkheden, kansen en uitdagingen voor de HCI’s van de EU en 
voor de ERK. Deze instellingen zullen nagaan – voor zover mogelijk en binnen het voor 
iedere instelling geldende mandaat – op welke wijze hun controlewerkzaamheden moeten 
worden aangepast aan de nieuwe context. In een aantal gevallen is dit proces al van start 
gegaan door middel van de invoering van nieuwe en bijgewerkte controletaken. 

6. Het Contactcomité onderschrijft de roep van de HCI's van de eurozone om passende 
regelingen voor de publieke externe controle van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) conform internationale controlestandaarden. Het Contactcomité heeft een specifieke 
resolutie aangenomen betreffende deze kwestie. 

Verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de HCI’s van de EU en de ERK 

7. Het Contactcomité benadrukt het belang en voordeel van het leren van elkaars 
ervaringen. De toenemende interafhankelijkheid van de economieën van de EU vergroot de 
waarde van het gemeenschappelijke perspectief dat kan voortvloeien uit een nauwe 
samenwerking. Dit kan het volgende inhouden: 

• het delen van uit recente controleresultaten geleerde lessen, alsmede het effect 
daarvan, als methode om kennis op te bouwen en te delen; 

• het vaststellen en verspreiden van actuele beste praktijken inzake de controle van 
de nieuwe (en bestaande) regelingen; 

• het vaststellen van leemten in de controle van de overheidsfinanciën en de 
mogelijkheden voor nieuwe controletaken en nieuwe partnerschappen, alsmede 
een beschouwing van de wijze waarop deze optimaal kunnen worden opgepakt; 

• overwegen om specifieke door de HCI’s te gebruiken controlemethoden 
en -technieken te ontwikkelen, alsmede instrumenten en richtsnoeren voor de 
uitvoering ervan. 

8. Het Contactcomité zal deze maatregelen ontwikkelen binnen zijn bestaande netwerken 
die betrekking hebben op de controle van Europa 2020 en het fiscaal beleid, door middel van 
parallelle of gecoördineerde audits en door middel van voor dit doel ingestelde 
samenwerkingsactiviteiten. 

 
 
Luxemburg, 14 oktober 2011 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_NL.PDF�

