Oświadczenie skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej,
Komisji Europejskiej oraz parlamentów i rządów państw członkowskich
Znaczenie europejskiego semestru i innych niedawnych wydarzeń w zakresie
zarządzania gospodarczego UE dla najwyższych organów kontroli
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego

1. W dniach 13-14 października 2011 r. w Luksemburgu odbyło się spotkanie Komitetu
Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich UE
oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Część spotkania poświęcona była
dyskusji na temat znaczenia, jakie dla NOK UE i dla ETO mają europejski semestr oraz inne
niedawne wydarzenia w zakresie zarządzania gospodarczego Unii, w tym regulacja i nadzór
systemów i instytucji finansowych, pomoc państwa dla sektora finansowego oraz kontrola
mechanizmów zarządzania kryzysem strefy euro.
2. Komitet Kontaktowy jest świadomy, że światowy kryzys gospodarczy i finansowy odsłonił
ścisłe powiązania między gospodarkami krajów UE - zarówno w strefie euro, jak i poza nią oraz uwypuklił wspólne interesy i priorytety, które wykraczają poza wymiar krajowy. W
odpowiedzi na kryzys podjęto szereg działań na szczeblu UE, w tym: działania mające na
celu stymulowanie naprawy gospodarczej i wzrostu gospodarczego; nowe mechanizmy
koordynacji polityki fiskalnej i gospodarczej; zmiany w nadzorze sektora finansowego; oraz
pomoc finansowa dla państw członkowskich, które jej potrzebują.
Odpowiednia kontrola publiczna środków publicznych
3. Komitet Kontaktowy podkreśla, że nowe rozwiązania i instrumenty stworzone na szczeblu
krajowym, UE i międzyrządowym (zwłaszcza przez kraje strefy euro) mogą mieć istotne
implikacje dla wykorzystania środków publicznych, takie jak podniesienie ryzyka wystąpienia
luk w rozliczalności i kontroli publicznej.
4. Komitet Kontaktowy uważa, że w odniesieniu do środków publicznych należy przestrzegać
następujących zasad (przyczyniających się do dobrych rządów i ochrony mienia):
•
•
•

dostateczna przejrzystość, w formie wiarygodnych i aktualnych informacji (w tym
statystyk krajowych) na temat faktycznego lub zamierzonego sposobu wykorzystania
środków publicznych oraz ryzyka, na które są one narażone;
odpowiednia rozliczalność, w tym publiczna kontrola działań i pociąganie do
odpowiedzialności decydentów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie
procesami; oraz
należyta kontrola publiczna, pozwalająca na uzyskanie pewności oraz informacji
odnośnie do wykorzystania środków publicznych oraz do ryzyka, na jakie są one
narażone, podnosząca przejrzystość i stanowiąca podstawę rozliczalności.

5. Komitet Kontaktowy podkreśla wagę zapewnienia skutecznej kontroli publicznej w
odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy oraz jego następstwa. Nowe rozwiązania i
instrumenty oznaczają nowe zadania, możliwości i wyzwania dla NOK UE i dla ETO.
Instytucje te rozważą - w możliwym zakresie i w ramach swoich kompetencji - w jaki sposób
dostosować swoje prace kontrolne do nowego kontekstu. W niektórych przypadkach proces
ten już się rozpoczął - wprowadzono nowe i zaktualizowano istniejące zadania kontrolne.
6. Komitet Kontaktowy popiera apel NOK strefy euro o odpowiednie rozwiązania w zakresie
zewnętrznej kontroli publicznej europejskiego mechanizmu stabilności, zgodne z
międzynarodowymi standardami kontroli. Komitet Kontaktowy przyjął w tej sprawie osobną
uchwałę.
Dalsze rozwijanie współpracy między NOK UE a ETO
7. Komitet Kontaktowy podkreśla znaczenie wymiany doświadczeń i płynące z niej korzyści.
Pogłębiające się wzajemne zależności gospodarcze krajów Unii zwiększają wartość wspólnej
perspektywy, którą można osiągnąć dzięki bliskiej współpracy. Współpraca ta może
obejmować:
•
•
•
•

wymianę doświadczeń w zakresie wyników i wpływu ostatnio przeprowadzonych
kontroli jako sposób gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy;
identyfikowanie i upowszechnianie aktualnych dobrych praktyk w zakresie kontroli
nowych (i istniejących) rozwiązań;
identyfikowanie luk w kontroli publicznej oraz określanie potencjalnych nowych
zadań kontrolnych i nowych partnerstw, a także ustalanie najlepszego sposobu
postępowania w odpowiednich przypadkach; oraz
rozważenie możliwości opracowania specjalnej metodyki kontroli i technik kontroli
na potrzeby NOK, jak również narzędzi i wytycznych potrzebnych do ich wdrożenia.

8. Komitet Kontaktowy będzie realizować te działania w ramach istniejących sieci
obejmujących kontrolę strategii „Europa 2020” i polityki fiskalnej oraz prowadząc kontrole
równoległe lub koordynowane, a także poprzez inne formy współpracy stworzone do tego
celu.

Luksemburg, 14 października 2011 r.
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