REZOLIUCIJA
CC-R-2012-02
dėl aukščiausiųjų audito institucijų bendradarbiavimo su Eurostatu
ir nacionalinėmis statistikos institucijomis
2011 m. spalio mėn. posėdyje ES ryšių palaikymo komitetas nusprendė įsteigti specialiosios paskirties grupę,
siekiant išnagrinėti ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) bendradarbiavimo su Eurostatu ir nacionalinėmis
statistikos institucijomis (NSI) galimybes (CC-R-2011-6).
Specialiosios paskirties grupė atliko ES valstybių narių AAI apklausą, siekdama išnagrinėti, ar AAI turi
įgaliojimus atlikti NSI auditą ir ar jos bendradarbiauja su savo NSI. Remiantis 24 gautais atsakymais į apklausą,
tik kelios AAI bendradarbiauja su savo NSI, tačiau daugelis jų mano, kad toks bendradarbiavimas yra
perspektyvus. Specialiosios paskirties grupė susirinko 2012 m. birželio mėn. ir aptarė galimas bendradarbiavimo
sritis. Pagal tai specialiosios paskirties grupė parengė šią rezoliuciją, kurioje pateiktas siūlomų bendradarbiavimo
sričių sąrašas ir paaiškinamąją ataskaitą, kurioje remiamasi specialiosios paskirties grupės darbu.
Atsižvelgdamas į
• su ES ekonominiu valdymu susijusius pastarojo meto įvykius ir iniciatyvas, kurie išryškina patikimos ir
savalaikės informacijos (įskaitant statistiką) apie viešąsias lėšas ir valstybės skolą svarbą;
•

Eurostato 2011 m. ryšių palaikymo komitete pateiktą kvietimą AAI vadovybei imtis reikšmingo vaidmens
gerinant nacionalinės statistikos kokybę ir patikimumą;

•

Limos ir Meksikos deklaracijose (ISSAI 1 ir 10) suformuluotą AAI nepriklausomumo principą, pagal kurį
aukščiausiosioms audito institucijoms išorės šalys iš principo negali duoti nurodymų atlikti konkrečius
auditus. AAI vykdo veiklą remdamosi savo įgaliojimais ir nacionaliniais teisės aktais, kuriuose nustatytos jų
teisės ir apribojimai;

•

2012 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją (T7-0073/2012) dėl Europos statistinių duomenų
kokybės valdymo (12 skirsnis), kurioje nustatyta, kad „… Komisija raginama pateikti pasiūlymus, kuriais
būtų užtikrinamas didesnis nacionalinių audito institucijų nepriklausomumas ir didesnis jų kompetencijų
suderinamumas tikrinant valstybės skolai ir deficito rodikliams nustatyti naudojamų šaltinių kokybę…“;

•

Tarybos direktyvos 2011/85/ES 3 straipsnio 1 dalį: „Kalbant apie nacionalines viešojo sektoriaus apskaitos
sistemas, valstybės narės įdiegia nacionalines viešojo sektoriaus apskaitos sistemas, kurios visapusiškai ir
nuosekliai aprėpia visus valdžios sektoriaus subsektorius ir kuriose yra visa informacija, reikalinga norint
kaupimo principu rinkti duomenis, kad būtų galima parengti duomenis, pagrįstus ESS 95 standartu. Toms
viešojo sektoriaus apskaitos sistemoms taikoma vidaus kontrolė ir atliekami jų nepriklausomi auditai.“;

•

Reglamento projekto (COM 2011/0821) dėl euro zonos valstybių narių, kuriose buvo nustatytas perviršinis
biudžetas, 7 straipsnio 6 dalį. Reglamento projekte nustatyta, kad valstybė narė: „… atlieka išsamų
nepriklausomą valdžios sektoriaus sąskaitų auditą, vykdomą koordinuojant su nacionalinėmis
aukščiausiosiomis audito institucijomis, siekiant įvertinti šių viešųjų sąskaitų patikimumą, išsamumą ir
tikslumą perviršinio deficito procedūros tikslais, ir pateikia apie jį ataskaitą.“;
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•

Europos Komisijos ir Eurostato svarstomas galimybes ateityje įvesti valstybių narių valdžios sektoriui
skirtus bendrus viešojo sektoriaus kaupiamosios apskaitos standartus;

•

Europos Komisijos komunikatą (2011) 211 Europos Parlamentui ir Tarybai „Patikimesnis Europos
statistinių duomenų kokybės valdymas“, kuriame nustatoma strategija, pagal kurią formuojama Europos
Sąjungos statistinių duomenų kokybės valdymo sistema, susijusi su sustiprintu ekonominės politikos
koordinavimu, visų pirma „prevencinio požiūrio taikymu valdžios sektoriaus finansų (perviršinio deficito
procedūros) statistiniams duomenims tikrinti“, ir apimanti mechanizmus, skirtus užtikrinti aukštą statistikos
rodiklių kokybę.

Ryšių palaikymo komitetas
pabrėžia geros AAI ir NSI komunikacijos svarbą siekiant pagerinti valdžios sektoriaus statistiką ir užtikrinti jos
geresnę kokybę kiek leidžia jų kompetencija ir įgaliojimai;
pripažįsta, kad AAI gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant valdžios sektoriaus statistikos kokybę. Vien
atlikdamos viešojo sektoriaus sąskaitų auditą AAI prisideda prie NSI surenkamų duomenų tikrinimo;
pripažįsta, kad AAI (kartu su NSI) gali atlikti svarbų vaidmenį nustatant rizikos rūšis ir sistemos trūkumus jų
valstybėje narėje, kuris užtikrina aukštą valdžios sektoriaus statistikos kokybę;
pabrėžia, kad AAI yra nepriklausomos institucijos, kurioms Eurostatas ar bet kurios kitos ES įstaigos negali
duoti nurodymų atlikti konkrečius auditus arba užduotis;
pabrėžia, kad nors susijusios institucijos turi skirtingus įgaliojimus, atsakomybę ir galią, egzistuoja bendras
tikslas siekti gero viešojo valdymo;
ragina atskiras AAI išnagrinėti, kaip jos gali:
prisidėti prie Eurostato ir NSI naudojamų žemesnio lygmens duomenų kokybės:
− apsvarstant galimybę audituoti žemesnio lygmens duomenų šaltinių kokybę, įskaitant kokybės
valdymą;
− nustatant bet kokius audito apribojimus, dėl kurių vidaus kontrolė arba išorės auditas negali
užtikrinti visiškos valdžios sektoriaus duomenų audito aprėpties (plg. Tarybos direktyvą
2011/85/ES);
− apsvarstant galimybę, jei tai reikalinga atsižvelgiant į nacionalinį kontekstą, padėti administracijai
arba ją konsultuoti įgyvendinant apskaitos standartus arba kitas panašias gaires.
užmegzti ir palaikyti gerą komunikaciją su NSI:
− apsvarstant galimybę NSI laikyti privilegijuotu partneriu, t. y. AAI ir NSI, kai joms abiem yra
naudinga, pavyzdžiui, galėtų keistis informacija apie rizikos analizę, galimus pažeidimus,
standartus, metodiką ir t. t.;
− apsvarstant, kaip AAI ir NSI ataskaitos gali būti tarpusavyje naudingesnės laiko ir apimties
atžvilgiu ir, jei tai taikytina nacionaliniame kontekste, bendrai aptariant klausimus arba rezultatus,
dėl kurių kitai šaliai gali reikėti nedelsiant imtis priemonių;
− užmezgant ir palaikant reguliarius arba ad hoc ryšius su NSI, priklausomai nuo jos pageidavimo,
pavyzdžiui, rengiant metinius susitikimus, palaikant nuolatinius neformalius ryšius ir kt.;
− dalyvaujant Eurostato žemesnio lygmens dialogo vizituose, kai Eurostatas aplanko NSI ir žemesnio
lygmens duomenų teikėjus, jei gaunamas kvietimas.
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Ryšių palaikymo komitetas nusprendžia:
•

pasiūlyti, kad AAI užmegztų ryšius su savo NSI, jei to dar nėra padariusi;

•

paprašyti AAI įvertinti savo vaidmenį nacionaliniu lygmeniu imantis priemonių dėl šešių ir dviejų teisės
aktų dėl ekonomikos valdymo rinkinių bei perviršinio deficito procedūros (PDP) reglamento, jei taikytina;

•

nurodyti ryšių palaikymo pareigūnams atlikti specialiosios paskirties grupės rezultatų stebėjimą ir kai bus
tinkama, bet ne vėliau kaip 2015 m., pateikti ataskaitą ryšių palaikymo komitetui;

•

šią rezoliuciją paskelbti ryšių palaikymo komiteto svetainėje ir nusiųsti Europos Komisijai, Eurostatui ir ES
valstybių narių NSI.

Ryšių palaikymo komitetas patvirtina, kad parengusi šią rezoliuciją ir pridėtą ataskaitą specialiosios paskirties
grupė užbaigė savo darbą.

Estorilas, 2012 m. spalio 19 d.
AAI pranešėjai: Danijos ir Lenkijos AAI
Originalo kalba: EN
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