
 

Vyhlásenie adresované Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej 
komisii a parlamentom a vládam členských štátov EÚ 

Vplyv európskeho semestra a ďalších nedávnych vývojových trendov v správe 
ekonomických záležitostí EÚ na najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov 

Európskej únie a Európsky dvor audítorov  

 

1. Zasadnutie Kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 
členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov (Dvor audítorov) sa uskutočnilo 
v Luxemburgu v dňoch 13. a 14. októbra 2011. Časť zasadnutia bola venovaná diskusii 
o vplyve európskeho semestra a ďalších nedávnych vývojových trendov v správe 
ekonomických záležitostí EÚ vrátane regulácie a dohľadu nad finančnými systémami a 
inštitúciami, štátnej pomoci finančnému sektoru a auditu mechanizmov krízového riadenia 
eura. 

2. Kontaktný výbor uznáva, že globálna finančná a hospodárska kríza odhalila úzke 
prepojenie medzi ekonomikami EÚ – vo vnútri aj mimo eurozóny – a zdôraznila spoločné 
záujmy a priority, ktoré idú nad rámec jednotlivých členských štátov. Odpoveď na úrovni EÚ 
pozostáva zo súboru opatrení vrátane: úsilia podporovať hospodársku obnovu a rast; nových 
mechanizmov na posilnenie koordinácie fiškálnej a hospodárskej politiky; nových právnych 
predpisov o správe hospodárskych záležitostí; zmien v dohľade nad finančným sektorom; 
a v prípade potreby finančnej pomoci členským štátom. 

Primeraná verejná kontrola verejných financií 

3. Kontaktný výbor zdôrazňuje, že nové opatrenia a nástroje zavedené na úrovni členských 
štátov, EÚ a medzivládnej úrovni (najmä medzi krajinami eurozóny) by mohli mať značné 
dôsledky na využívanie verejných financií vrátane zvýšeného rizika medzier v povinnosti 
zodpovedať sa a vo verejnej kontrole.  

4. Kontaktný výbor verí, že nasledujúce zásady (pomáhajúce presadzovať dobrú správu vecí 
verejných a ochranu majetku) by sa mali dodržiavať, keď ide o verejné financie: 

• dostatočná transparentnosť formou spoľahlivých a včasných informácií (vrátane 
národných štatistík) o skutočnom alebo plánovanom využití verejných financií a 
rizikách, ktorým sú vystavené; 
 

• náležitá povinnosť zodpovedať sa, ktorej súčasťou je verejná kontrola operácií a 
vzanie na zodpovednosť orgány s rozhodovacou právomocou a osoby zodpovedné 
za riadenie týchto procesov;  
 

• primeraná verejná kontrola na poskytnutie uistenia a informácií o využití verejných 
financií a rizikách, ktorým sú vystavené, čím sa podporí transparentnosť a poskytne 
základ pre povinnosť zodpovedať sa. 
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5. Kontaktný výbor zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia účinnej odpovede verejnej kontroly 
na finančnú a hospodársku krízu a jej následky. Nové opatrenia a nástroje vytvorili nové 
zodpovednosti, možnosti a výzvy pre NKI EÚ a Dvor audítorov. Tieto inštitúcie zvážia – 
v možnom rozsahu a v rámci ich príslušných mandátov – ako prispôsobiť svoju audítorskú 
prácu tomuto novému kontextu. V niektorých prípadoch tento proces už začal zavedením 
nových a aktualizovaných audítorských úloh. 

6. Kontaktný výbor berie na vedomie výzvu NKI eurozóny na primerané opatrenia 
pre verejnú externú kontrolu Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) v súlade 
s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Kontaktný výbor prijal konkrétne uznesenie 
k tejto záležitosti. 

Ďalší rozvoj spolupráce medzi NKI EÚ a Dvorom audítorov 

7. Kontaktný výbor zdôrazňuje dôležitosť a úžitok učenia sa zo vzájomných skúseností. 
Narastajúca vzájomná previazanosť ekonomík EÚ posilňuje hodnotu spoločnej perspektívy, 
ktorú možno získať z úzkej spolupráce. Môže ísť o: 

• zdieľanie získaných ponaučení z výsledkov posledných auditov a ich dosahu ako 
spôsob zhromažďovania a zdieľania poznatkov; 

• stanovenie a rozširovanie v súčasnosti osvedčených postupov pri kontrole nových 
(a existujúcich) opatrení; 

• určenie medzier vo verejnej kontrole a potenciálu pre nové audítorské úlohy a 
nové partnerstvá, a zváženie, ako by ich bolo najlepšie riešiť;  

• zváženie vypracovania konkrétnych audítorských metód a techník na využívanie 
NKI a nástrojov a usmernení k ich uplatňovaniu. 

8. Kontaktný výbor zdokonalí tieto opatrenia v rámci svojich existujúcich sietí pokrývajúcich 
audit stratégie Európa 2020 a fiškálnej politiky, prostredníctvom paralelných alebo 
koordinovaných auditov a ďalšími činnosťami spolupráce zavedenými na tento účel. 

 
 
V Luxemburgu dňa 14. októbra 2011 
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