UZNESENIE
CC-R-2012-02
o spolupráci najvyšších kontrolných inštitúcií s Eurostatom
a národnými štatistickými úradmi
Kontaktný výbor EÚ sa na svojom zasadnutí v októbri 2011 rozhodol zriadiť osobitnú skupinu na preskúmanie
možností spolupráce medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) EÚ a Eurostatom a národnými
štatistickými úradmi (NŠÚ) (CC-R-2011-6).
Osobitná skupina zrealizovala prieskum medzi NKI členských štátov EÚ s cieľom preskúmať, či majú NKI
právomoc vykonávať audit NŠÚ a či nejakým spôsobom spolupracujú s ich NŠÚ. Na základe 24 prijatých
odpovedí z prieskumu vyplýva, že len niekoľko NKI spolupracuje s ich NŠÚ, ale mnohé z nich zastávajú názor,
že takáto spolupráca má potenciál. V júni 2012 osobitná skupina na svojom zasadnutí prediskutovala potenciálne
oblasti spolupráce. Následne osobitná skupina vypracovala toto uznesenie, ktoré obsahuje zoznam navrhovaných
oblastí spolupráce, a podkladovú správu, ktorá vysvetľuje prácu osobitnej skupiny.
Vzhľadom na:
• vývoj a iniciatívy v oblasti správy ekonomických záležitostí EÚ v poslednom období, ktoré zdôrazňujú
dôležitosť spoľahlivých a včasných informácií (vrátane štatistík) o využívaní verejných finančných
prostriedkov a verejnom dlhu;
•

výzvu Eurostatu predsedom NKI na zasadnutí kontaktného výboru v roku 2011, aby zohrávali dôležitú
úlohu v zlepšovaní kvality a spoľahlivosti národných štatistík;

•

zásadu nezávislosti NKI vyjadrenú v Limskej a Mexickej deklarácii (ISSAI 1 a 10), že NKI v zásade
nemôžu byť poverené externými subjektmi vykonať osobitné audity; NKI pracujú v súlade so svojím
mandátom a na základe vnútroštátnych právnych predpisov, v ktorých sa vymedzujú ich práva a
obmedzenia;

•

uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2012 (T7-0073/2012) o riadení kvality európskej štatistiky
(bod 12), v ktorom: „… vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, ktoré zabezpečia väčšiu nezávislosť a
súdržnosť právomocí vnútroštátnych kontrolných úradov pri overovaní kvality zdrojov použitých
na stanovenie číselných údajov o verejnom dlhu a deficite …“;

•

článok 3, bod 1 smernice Rady 2011/85/EÚ: „Pokiaľ ide o vnútroštátne systémy účtovníctva verejných
financií, členské štáty zavedú systémy účtovníctva verejných financií, ktoré budú úplne a dôsledne zahŕňať
všetky subsektory verejnej správy a ktoré budú obsahovať informácie nevyhnutné na tvorbu akruálnych
údajov s cieľom pripraviť údaje založené na štandarde ESÚ 95. Tieto systémy účtovníctva verejných
financií podliehajú vnútornej kontrole a nezávislému auditu.“;

•

článok 7, bod 6 návrhu nariadenia (COM 2011/0821) o nadmernom deficite členských štátov v eurozóne.
V návrhu nariadenia sa požaduje, že členský štát: „… vykoná v spolupráci s najvyššími vnútroštátnymi
kontrolnými inštitúciami nezávislý komplexný audit účtov vlády všeobecne, ktorý bude zameraný
na posúdenie spoľahlivosti, úplnosti a presnosti týchto verejných účtov, na účely postupu pri nadmernom
deficite, a podá o ňom správu.“;
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•

úvahy Európskej komisie a Eurostatu o zavedení spoločných štandardov účtovania na základe časového
rozlíšenia vo verejnom sektore pre verejnú správu členských štátov v budúcnosti;

•

oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade (2011) 211 „Snaha o spoľahlivé riadenie
kvality európskej štatistiky“, v ktorom sa stanovuje stratégia, ktorá Európskej únii poskytne rámec
pre riadenie kvality štatistiky v súvislosti s lepšou koordináciou hospodárskych politík, najmä pokiaľ ide
o „preventívny prístup k overovaniu štatistiky verejných financií (v súvislosti s postupom pri nadmernom
schodku)“ a vrátane mechanizmov na zabezpečenie vysokej kvality štatistických ukazovateľov.

Kontaktný výbor:
zdôrazňuje dôležitosť dobrej komunikácie medzi NKI a NŠÚ s cieľom zlepšiť a zabezpečiť kvalitu štatistiky
verejných financií v rámci ich právomocí a mandátov;
uznáva, že NKI môžu zohrávať dôležitú úlohu v zabezpečení kvality štatistiky verejných financií.
Prostredníctvom auditov účtov verejného sektora NKI už prispievajú k overovaniu údajov smerujúcich k NŠÚ;
uznáva, že NKI môžu zohrávať dôležitú úlohu (spolu s NŠÚ) v identifikovaní rizík a porušení systému v ich
členskom štáte, ktorý zabezpečuje dobrú kvalitu štatistiky verejných financií;
zdôrazňuje, že NKI sú nezávislými inštitúciami, ktoré Eurostat ani iný orgán EÚ nemôže poveriť vykonaním
osobitných auditov alebo úloh;
zdôrazňuje, že hoci existujú rozdiely medzi príslušnými inštitúciami z hľadiska ich mandátov, zodpovedností a
právomocí, majú spoločný cieľ dobrej verejnej správy;
vyzýva jednotlivé NKI zvážiť, ako môžu:
prispieť k zlepšeniu kvality vstupných údajov využívaných Eurostatom a NŠÚ tým, že:
− zvážia vykonanie auditov kvality zdrojov vstupných údajov vrátane riadenia kvality;
− určia všetky medzery v auditoch, ktoré môžu zabrániť plnému pokrytiu údajov verejnej správy
auditmi prostredníctvom interných kontrol a externých auditov (pozri smernicu Rady 2011/85/EÚ);
− zvážia – ak je to v danom členskom štáte relevantné – poskytnutie pomoci alebo poradenstva
verejnej správe pri zavádzaní účtovných štandardov alebo iných podobných usmernení.
nadviazať a udržať dobrú komunikáciu s NŠÚ tým, že:
− budú považovať NŠÚ za privilegovaného partnera, čo znamená, že NKI a NŠÚ, ak je to pre oboch
prínosné, by si mohli napríklad vymieňať informácie o analýze rizík, možných porušeniach,
informácie o štandardoch, metodike atď.;
− zvážia, ako zabezpečiť, aby bolo načasovanie a rozsah správ NKI a NŠÚ pre druhú stranu
užitočnejšie a, ak je to v danom členskom štáte relevantné, zdieľať problémy alebo výsledky, ktoré
by si mohli vyžadovať okamžitú pozornosť druhej strany;
− nadviažu a budú udržiavať pravidelný alebo príležitostný kontakt s NŠÚ v závislosti od vôle NŠÚ,
napríklad prostredníctvom ročných zasadnutí, priebežného neformálneho kontaktu atď.;
− sa budú zúčastňovať vstupných konzultačných návštev Eurostatu, počas ktorých Eurostat
na základe pozvania navštevuje NŠÚ a poskytovateľov vstupných údajov.
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Kontaktný výbor sa rozhodol:
•

navrhnúť, aby NKI nadviazali kontakt so svojimi NŠÚ, pokiaľ tak ešte neurobili;

•

požiadať NKI, aby zvážili svoju úlohu pri vnútroštátnej následnej kontrole balíka šiestich legislatívnych
aktov o správe ekonomických záležitostí, balíka dvoch legislatívnych návrhov a nariadenia o postupe
pri nadmernom schodku, pokiaľ je to relevantné;

•

poveriť kontaktných pracovníkov, aby následne kontrolovali výsledky osobitnej skupiny a, ak sa to hodí,
predložili kontaktnému výboru správu najneskôr v roku 2015;

•

uverejniť toto uznesenie na internetovej stránke kontaktného výboru a zaslať ho Európskej komisii,
Eurostatu a NŠÚ členských štátov EÚ.

Kontaktný výbor berie na vedomie, že osobitná skupina ukončila svoju prácu týmto uznesením a priloženou
správou.

Estoril 19. októbra 2012
Spravodajcovia NKI:

NKI Dánska a Poľska

Jazyk originálu: EN
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