BESLUTNING
CC-R-2012-02
om de overordnede revisionsorganers samarbejde med Eurostat
og de nationale statistikkontorer
På mødet i oktober 2011 vedtog EU-Kontaktkomitéen at oprette en taskforce, som skulle undersøge
mulighederne for samarbejde mellem de overordnede revisionsorganer (OR) i EU, Eurostat og de nationale
statistikkontorer (CC-R-2011-6).
Taskforcen har foretaget et rundspørge blandt OR i EU's medlemsstater for at undersøge, om OR har beføjelser
til at revidere de nationale statistikkontorer, og om de har nogen form for samarbejde med disse kontorer. På
grundlag af de 24 svar, der blev modtaget, viser rundspørget, at kun nogle få OR samarbejder med de respektive
nationale statistikkontorer, men at mange ser potentiale i et sådant samarbejde. I juni 2012 mødtes taskforcen og
drøftede mulige samarbejdsområder. Derefter udarbejdede taskforcen denne beslutning med en liste over
foreslåede samarbejdsområder og en baggrundsrapport med oplysninger om taskforcens arbejde.
Kontaktkomitéen tager følgende i betragtning:
• den seneste tids udvikling og initiativer med hensyn til EU's økonomiske styring, som fremhæver
vigtigheden af pålidelige og rettidige oplysninger (inklusive statistikker) om brugen af offentlige midler og
om offentlig gæld
•

Eurostats opfordring til formændene for OR på Kontaktkomitéens møde i 2011 om at spille en væsentlig
rolle med hensyn til at forbedre de nationale statistikkers kvalitet og pålidelighed

•

princippet om OR's uafhængighed som udtrykt i Lima- og Mexicoerklæringerne (ISSAI 1 og 10), hvor det
fastsættes, at OR af princip ikke af eksterne parter kan pålægges at udføre bestemte revisioner. OR varetager
deres opgave i henhold til deres respektive mandater og den nationale lovgivning, der fastlægger deres
rettigheder og begrænsninger

•

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2012 (T7-0073/2012) om kvalitetsstyring inden for europæiske
statistikker (punkt 12), hvor Parlamentet "opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til sikring af
større uafhængighed og større sammenhæng i de nationale revisionsmyndigheders kompetencer i
forbindelse med kontrollen af kvaliteten af de kilder, som anvendes til udarbejdelse af de nationale gældsog underskudsdata"

•

Rådets direktiv 2011/85/EU, artikel 3, stk. 1: "Hvad angår de nationale offentlige regnskabssystemer, skal
medlemsstaterne råde over offentlige regnskabssystemer, der på omfattende og kohærent vis dækker alle
delsektorer i sektoren offentlig forvaltning og service og indeholder de oplysninger, som er nødvendige for
at kunne fremskaffe periodiserede data med henblik på at udarbejde data baseret på ENS-95-standarden.
Disse offentlige regnskabssystemer skal underlægges intern kontrol og uafhængig revision"

•

forslag til forordning (KOM)2011 821, artikel 7, stk. 6, om medlemsstater i euroområdet med
uforholdsmæssigt store underskud. I forslaget til forordning hedder det, at medlemsstaten "sammen med de
nationale overordnede revisionsorganer [udfører] en samlet uafhængig revision af den offentlige sektors
regnskaber for at evaluere disse offentlige regnskabers troværdighed, fuldstændighed og nøjagtighed med
henblik på proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, og den aflægger rapport om
resultaterne heraf"
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•

Europa-Kommissionens og Eurostats overvejelser med hensyn til fremtidig indførelse af fælles
periodiseringsbaserede regnskabsstandarder for den offentlige sektor i medlemsstaterne

•

meddelelse KOM(2011) 211 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, "Effektiv kvalitetsstyring
inden for europæiske statistikker", som fremlægger en strategi for indførelse i Den Europæiske Union af et
kvalitetsstyringssystem for statistikker, som anvendes til øget samordning af den økonomiske politik,
navnlig med henblik på en "præventiv tilgang til kontrol med statistikker over offentlige finanser (EDPstatistik)", herunder mekanismer, som skal sikre statistiske indikatorer af høj kvalitet.

Kontaktkomitéen
fremhæver, at god kommunikation mellem OR og de nationale statistikkontorer inden for rammerne af deres
respektive beføjelser og mandater er et vigtigt redskab til forbedring og sikring af de offentlige statistikkers
kvalitet
anerkender, at OR kan spille en vigtig rolle med hensyn til at sikre kvaliteten af de offentlige statistikker.
Gennem deres revision af den offentlige sektors regnskaber bidrager OR allerede til kontrollen af de data, der
tilflyder de nationale statistikkontorer
anerkender, at OR (sammen med de nationale statistikkontorer) kan spille en rolle med hensyn til at identificere
risici og mangler i de enkelte medlemsstaters systemer til sikring af offentlige statistikker af høj kvalitet
understreger, at OR er uafhængige institutioner, som ikke kan pålægges af Eurostat eller noget andet EU-organ
at udføre bestemte revisioner eller opgaver
fremhæver, at selv om de involverede institutioner har forskellige mandater, ansvarsområder og beføjelser, har
de god offentlig styring som fælles mål
opfordrer hvert enkelt OR til at overveje, hvordan det kan:
bidrage til at forbedre kvaliteten af de opstrømsdata, der anvendes af Eurostat og det nationale statistikkontor
ved:
− at overveje at udføre en audit af opstrømsdatakildernes kvalitet, inklusive kvalitetsstyring
− at identificere eventuelle revisionsmangler, som kan forhindre fuld revisionsdækning af de
offentlige data ved hjælp af intern kontrol og ekstern revision (jf. Rådets direktiv 2011/85/EU)
− at overveje - hvis det er relevant i den nationale kontekst - at bistå eller rådgive det offentlige med
hensyn til implementering af regnskabsstandarder eller yde anden tilsvarende vejledning
etablere og opretholde god kommunikation med det nationale statistikkontor ved:
− at overveje at gøre det nationale statistikkontor til en privilegeret partner, således at OR og det
nationale statistikkontor - når det er til begges fordel - f.eks. kan udveksle oplysninger om
risikoanalyser og mulige overtrædelser samt oplysninger om standarder, metoder osv.
− at overveje, hvordan OR og det nationale statistikkontor kan gøre deres rapporter mere nyttige for
hinanden med hensyn til timing og omfang og - hvis det er passende i den nationale kontekst underrette hinanden om forhold eller resultater, der kræver den anden parts øjeblikkelige
opmærksomhed
− afhængigt af det nationale statistikkontors indstilling, at etablere og opretholde regelmæssig
kontakt eller ad hoc-kontakt med det nationale statistikkontor, f.eks. i form af årlige møder,
løbende uformel kontakt osv.
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−

hvis det opfordres dertil, at deltage i Eurostats dialogbesøg, hvor Eurostat besøger det nationale
statistikkontor og leverandørerne af opstrømsdata.

Kontaktkomitéen vedtager:
•

at foreslå, at OR etablerer kontakt til deres respektive nationale statistikkontorer, hvis de ikke allerede har
gjort det

•

at anmode OR om at overveje deres rolle i forbindelse med den nationale opfølgning på "six pack'en", "two
pack'en" og lovgivningen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, hvor det er
relevant

•

at pålægge kontaktpersonerne at følge op på taskforcens resultater og rapportere til Kontaktkomitéen ved
passende lejlighed eller senest i 2015

•

at offentliggøre denne beslutning på Kontaktkomitéens website og sende den til Europa-Kommissionen,
Eurostat og de nationale statistikkontorer i EU's medlemsstater.

Kontaktkomitéen anerkender, at taskforcen med denne beslutning og den vedlagte rapport har fuldført sit
arbejde.

Estoril, den 19. oktober 2012
OR-ordførere:

OR for Danmark og OR for Polen

Originalsprog:

EN
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