Declaraţie adresată Parlamentului European, Consiliului European, Comisiei
Europene, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre ale UE
Impactul semestrului european şi al altor evoluţii recente din cadrul
guvernanţei economice a UE asupra instituţiilor supreme de audit din statele
membre ale Uniunii Europene şi asupra Curţii de Conturi Europene

1. Reuniunea Comitetului de contact al preşedinţilor instituţiilor supreme de audit (SAI) din
statele membre ale Uniunii Europene şi al Curţii de Conturi Europene (CCE) a avut loc la
Luxemburg în data de 13 şi 14 octombrie 2011. O parte a reuniunii a fost consacrată
discuţiilor pe tema impactului asupra SAI şi asupra CCE al semestrului european şi al altor
evoluţii recente din cadrul guvernanţei economice a UE, printre care se pot enumera
reglementarea şi supravegherea sistemelor şi a instituţiilor financiare, ajutoarele de stat
acordate sectorului financiar şi auditul mecanismelor de gestionare a crizei euro.
2. Comitetul de contact recunoaşte faptul că criza financiară şi economică de la nivel mondial
a pus în lumină legătura strânsă care există între economiile din Uniunea Europeană – atât
cele din interiorul, cât şi cele din afara zonei euro – şi a dorit să sublinieze interesele şi
priorităţile comune ale acestora, care depăşesc dimensiunea naţională. La nivelul Uniunii,
reacţia la criză a implicat luarea unei întregi game de măsuri, printre care: demersuri de
stimulare a redresăriiși
a creșterii economice; mecanisme noi destinate să faciliteze
coordonarea politicilor fiscale şi economice; elaborarea unei legislaţii noi privind guvernanţa
economică; aducerea de modificări în ceea ce priveşte supravegherea sectorului financiar şi
furnizarea de asistenţă financiară statelor membre care au avut nevoie de acest lucru.
Un audit adecvat al finanţelor publice
3. Comitetul de contact subliniază că noile mecanisme şi instrumente create la nivel naţional,
la nivelul UE şi la nivel interguvernamental (în special între statele din zona euro) ar putea
avea implicaţii considerabile pentru utilizarea fondurilor publice, printre acestea putându-se
semnala riscul crescut de lacune în ceea ce priveşte răspunderea pentru actul de gestiune şi
auditul finanţelor publice.
4. Comitetul de contact consideră că, atunci când se află în joc fonduri publice, ar trebui
respectate următoarele principii (principii care contribuie la promovarea bunei guvernanţe şi
la protejarea activelor):
•
•
•

un grad suficient de transparenţă, materializată prin furnizarea la timp de informaţii
fiabile (inclusiv statistici naţionale) privind utilizarea efectivă sau planificată a
fondurilor publice, precum şi privind riscurile la care sunt expuse acestea;
asumarea în mod corespunzător a răspunderii pentru actul de gestiune, care să
presupună examinarea publică a acţiunilor şi tragerea la răspundere a factorilor de
decizie şi a celor responsabili de gestionarea proceselor, şi
efectuarea în mod adecvat a auditului finanţelor publice, pentru a se furniza
informaţii şi o asigurare privind modul în care s-au utilizat fondurile publice şi privind

riscurile la care sunt expuse acestea, contribuind în acest fel la transparenţă şi
furnizând baza pe care să se sprijine procesul de răspundere de gestiune.
5. Comitetul de contact semnalează importanţa de a asigura o reacţie eficace a auditului
finanţelor publice la criza economică şi financiară şi la repercusiunile acesteia. Noile
mecanisme şi instrumente au dat naştere unor noi responsabilități, ocazii şi provocăr i pentru
SAI şi pentru CCE. Aceste instituţii vor analiza – în măsura posibilului şi în limitele
mandatelor care le-au fost conferite – modalităţile în care îşi vor adapta activitatea de audit la
noul context. Acest proces a fost deja demarat, în unele cazuri, prin introducerea unor sarcini
de audit noi sau prin actualizarea sarcinilor de audit existente.
6. Comitetul de contact ia act de solicitarea instituţiilor supreme de audit din zona euro de a
se introduce dispoziţii adecvate pentru un audit public extern al Mecanismul european de
stabilitate (MES), ceea ce ar fi în conformitate cu standardele internaţionale de audit.
Comitetul de contact a adoptat o rezoluţie în acest sens.
Dezvoltarea în continuare a cooperării dintre SAI şi CCE
7. Comitetul de contact pune accentul pe importanţa şi pe beneficiile pe care le prezintă
învăţarea din experienţa celorlalţi. Interdependenţa din ce în ce mai mare a economiilor din
cadrul UE întăreşte valoarea unei perspective comune care poate fi obţinută ca urmare a
unei cooperări strânse. Această cooperare poate include:
•
•
•
•

schimbul de învățăminte desprinse pe baza rezultatelor auditurilor recente şi de
informaţii privind impactul acestor audituri, ca modalitate de acumulare şi de punere
în comun a cunoştinţelor;
identificarea şi diseminarea celor mai bune practici existente în prezent în materie
de audit al mecanismelor noi (şi al celor deja existente);
identificarea lacunelor în ceea ce priveşte auditul finanţelor publice şi a unor
eventuale sarcini de audit noi şi a unor parteneriate noi, precum şi analizarea
modalităţilor prin care s-ar putea da cea mai bună rezolvare acestor chestiuni; şi
analizarea posibilităţii de a elabora metode şi tehnici de audit specifice care să fie
utilizate de SAI, precum şi a unor instrumente şi instrucţiuni pentru punerea lor în
aplicare.

8. Comitetul de contact va derula aceste acţiuni în cadrul reţelelor sale deja create care
acoperă auditul strategiei Europa 2020 şi al politicii fiscale, precum şi în cadrul unor audituri
paralele sau coordonate şi prin intermediul altor tipuri de activităţi de cooperare
concepute în scopul menţionat.
Luxemburg, 14 octombrie 2011
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