RESOLUCIJA
CC-R-2012-02
o sodelovanju vrhovnih revizijskih institucij z Eurostatom
in nacionalnimi statističnimi uradi
Odbor za stike EU je na sestanku oktobra 2011 sklenil ustanoviti delovno skupino za preučitev možnosti za
sodelovanje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) EU z Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi (NSU)
(CC-R-2011-6).
Delovna skupina je med VRI držav članic EU izvedla raziskavo, da bi ugotovila, ali imajo VRI pooblastila za
revidiranje NSU in ali kakor koli sodelujejo s NSU v svojih državah. Raziskava je na podlagi 24 prejetih
odgovorov pokazala, da samo štiri VRI sodelujejo z NSU v svojih državah, vendar številne ugotavljajo, da tako
sodelovanje prinaša veliko možnosti. Delovna skupina se je sestala junija 2012 in razpravljala o možnih
področjih sodelovanja ter v skladu s tem pripravila to resolucijo, skupaj s seznamom predlaganih področij
sodelovanja in poročilom, v katerem je podrobneje opisano njeno delo.
Ob upoštevanju:
• nedavnih dogodkov in pobud na področju gospodarskega upravljanja EU, ki poudarjajo pomembnost
zanesljivih in pravočasnih informacij (vključno s statističnimi podatki) o porabi javnih sredstev in javnem
dolgu;
•

poziva Eurostata vodjem VRI na sestanku odbora za stike leta 2011, naj prevzamejo pomembno vlogo pri
izboljšanju kakovosti in zanesljivosti nacionalnih statistik;

•

načela neodvisnosti VRI, izraženega v Limski in Mehiški deklaraciji (ISSAI 1 in 10), ki določa, da zunanje
strani VRI načeloma ne smejo dajati navodil za izvajanje specifičnih revizij. VRI delujejo v skladu s svojimi
pooblastili in nacionalno zakonodajo, v kateri so opredeljene njihove pravice in omejitve;

•

Resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2012 (T7-0073/2012) o vodenju kakovosti za evropsko
statistiko (oddelek 12), ki: „… poziva Komisijo, naj predstavi predloge za zagotavljanje večje neodvisnosti
in večje skladnosti, kar zadeva pristojnosti nacionalnih računskih sodišč pri preverjanju kakovosti virov, ki
se uporabljajo za določanje podatkov o nacionalnem dolgu in primanjkljaju…“;

•

prvega odstavka člena 3 Direktive Sveta 2011/85/EU: „Države članice vzpostavijo nacionalne sisteme
javnega računovodstva, ki v celoti in dosledno pokrivajo vse podsektorje države in vsebujejo informacije,
potrebne za zbiranje podatkov na podlagi poslovnega dogodka zaradi priprave podatkov, temelječih na
standardu ESA 95. Ti sistemi javnega računovodstva so predmet notranjega nadzora in neodvisne revizije.“;

•

šestega odstavka člena 7 predloga uredbe (COM 2011/0821) o državah članicah euroobmočja, v katerih je
bil ugotovljen čezmeren primanjkljaj. Predlog uredbe zahteva, da država članica: „… izvaja in poroča o
celoviti neodvisni reviziji finančnih poročil države, ki se opravi ob usklajevanju z vrhovnimi nacionalnimi
revizijskimi organi, da se ocenijo zanesljivost, popolnost in točnost teh javnih finančnih poročil za namene
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.“;
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•

razmišljanj Evropske Komisije in Eurostata o uvedbi skupnih računovodskih standardov za javni sektor na
podlagi nastanka poslovnega dogodka za račune države v državah članicah v prihodnosti;

•

sporočila (2011) 211 Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „K trdnemu vodenju kakovosti za evropsko
statistiko“, v katerem je določena strategija, ki bi Evropski uniji dala okvir za vodenje kakovosti za
statistiko, povezan z okrepljenim usklajevanjem gospodarskih politik, zlasti kar zadeva „preventivni pristop
k preverjanju statistike državnih financ (EDP)“ in vključno z mehanizmi za zagotovitev visoke kakovosti
statističnih kazalnikov.

Odbor za stike:
poudarja pomembnost dobre komunikacije med VRI in NSU pri izboljševanju in zagotavljanju kakovosti
državne statistike v okviru njihovih pristojnosti in pooblastil;
priznava, da lahko imajo VRI pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti državne statistike. VRI s svojimi
revizijami računovodskih izkazov javnega sektorja že prispevajo k preverjanju podatkov, ki jih prejemajo NSU;
priznava, da lahko imajo VRI (skupaj z NSU) v svojih državah članicah vlogo pri ugotavljanju tveganj in
kršitev v sistemu, ki zagotavlja kakovostno državno statistiko;
poudarja, da so VRI neodvisne institucije, ki jim Eurostat ali kateri koli organ EU ne more dajati navodil za
izvajanje specifičnih revizij ali nalog;
poudarja, da imajo vpletene institucije in uradi kljub različnim pooblastilom, odgovornostim in pristojnostim
skupni cilj, ki je dobro javno upravljanje;
spodbuja posamezne VRI k razmisleku o tem, kako lahko:
prispevajo k izboljšanju kakovosti predhodnih podatkov, ki ji uporabljajo Eurostat in NSU, z:
− razmislekom o revidiranju kakovosti virov predhodnih podatkov, vključno z vodenjem kakovosti;
− ugotavljanjem revizijskih vrzeli, ki bi lahko preprečile popolno revizijsko pokritost podatkov v
zvezi z računi države, in sicer z notranjim nadzorom in zunanjo revizijo (glej Direktivo Sveta
2011/85/EU);
− razmislekom o pomoči ali svetovanju javni upravi pri izvajanju računovodskih standardov ali o
podobnem usmerjanju, če je to relevantno v nacionalnem kontekstu.
vzpostavijo in ohranjajo dobro komunikacijo z NSU z:
− razmislekom o tem, da postane NSU privilegiran partner, kar pomeni, da bi lahko na primer VRI in
NSU, kadar je to v obojestransko korist, izmenjala informacije o analizi tveganj, možnih kršitvah,
standardih, metodologiji itd.;
− razmislekom o tem, kako doseči, da bi poročila VRI in NSU zaradi ustreznejšega časa objave in
obsega postala vzajemno koristnejša in, če je to primerno v nacionalnem kontekstu, kako bi bilo
možno izmenjavati vprašanja ali rezultate, ki morda zahtevajo takojšnjo pozornost druge strani;
− vzpostavitvijo in ohranjanjem rednih ali priložnostnih stikov z NSU, odvisno od pripravljenosti
NSU, na primer z letnimi srečanji, rednimi neformalnimi stiki itd.;
− sodelovanjem v Eurostatovih obiskih v okviru predhodnega dialoga, ko Eurostat na povabilo obišče
VRI in tiste, ki zagotavljajo predhodne podatke.
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Odbor za stike je sklenil:
•

predlagati, naj VRI vzpostavijo stike z NSU v svojih državah, če tega še niso storile;

•

zaprositi VRI, naj razmislijo o svoji vlogi pri nadaljnjem nacionalnem ukrepanju glede zakonodajnih
svežnjev, imenovanih six-pack (sveženj o gospodarskem upravljanju) in two-pack (sveženj o proračunskem
nadzoru), ter uredbe o statistiki državnih financ, kjer je to relevantno;

•

naročiti uradnikom za zvezo, naj nadalje ukrepajo na podlagi rezultatov delovne skupine in poročajo odboru
za stike, kadar je primerno ali najpozneje leta 2015;

•

objaviti to resolucijo na spletni strani odbora za stike ter jo poslati Evropski komisiji, Eurostatu in NSU
držav članic.

Odbor za stike potrjuje, da je delovna skupina s to resolucijo in priloženim poročilom zaključila svoje delo.

Estoril, 19. oktober 2012
VRI poročevalki:

VRI Danske in VRI Poljske

Izvirni jezik:

EN
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