RESOLUTION
CC-R-2012-02
om högre revisionsorgans samarbete med Eurostat och nationella statistikbyråer
Vid mötet i oktober 2011 beslutade EU:s kontaktkommitté att inrätta en arbetsgrupp för att undersöka
möjligheterna till samarbete mellan EU:s högre revisionsorgan och Eurostat och de nationella statistikbyråerna
(CC-R-2011-6).
Arbetsgruppen har frågat EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan om de har befogenhet att granska de
nationella statistikbyråerna och om de samarbetar med dem. Av de 24 svar som kom in framgår att endast ett
fåtal högre revisionsorgan samarbetar med den nationella statistikbyrån, men att många anser att ett sådant
samarbete vore intressant. I juni 2012 träffades arbetsgruppen för att diskutera tänkbara samarbetsområden.
Arbetsgruppen utarbetade därefter denna resolution med en förteckning över förslag till samarbetsområden och
en bakgrundsrapport med närmare uppgifter om arbetsgruppens arbete.
Kontaktkommittén utfärdar denna resolution
•

•

med beaktande av den senaste tidens utveckling och iniativ i fråga om EU:s ekonomiska styrning som visar
vikten av tillförlitlig information i rätt tid (inbegripet statistik) om användningen av offentliga medel och
statsskulder,
med beaktande av Eurostats uppmaning till ordförandena för de högre revisionsorganen vid
kontaktkommitténs möte 2011 att spela en viktig roll när det gäller att förbättra kvaliteten och
tillförlitligheten hos nationell statistik,

•

med beaktande av principen om de högre revisionsorganens oberoende som fastställs i Lima- och
Mexikodeklarationerna (Issai 1 och 10) och som anger att högre revisionsorgan av princip inte får ta emot
instruktioner från externa parter om att göra specifika revisioner; högre revisionsorgan arbetar i enlighet
med sitt uppdrag och den nationella lagstiftningen som anger deras rättigheter och begränsingar,

•

med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2012 (T7-0073/2012) om kvalitetsstyrning
för den europeiska statistiken, där följande sägs i punkt 12: ”Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga
fram förslag som garanterar större oberoende och bättre enhetlighet i de nationella revisionsrätternas
befogenheter när det gäller att verifiera kvaliteten på de källor som används för att fastställa nationella
skuld- och underskottssiffror […]”,

•

med beaktande av artikel 3.1 i rådets direktiv 2011/85/EU: ”När det gäller nationella system för offentliga
räkenskaper ska medlemsstaterna ha inrättat offentliga räkenskapssystem som heltäckande och konsekvent
omfattar den offentliga sektorns alla undersektorer samt innehåller nödvändig information för att ta fram
bokföringsuppgifter med syftet att framställa uppgifter baserade på ENS 95. Dessa offentliga
räkenskapssystem ska vara föremål för interna kontroller och oberoende revision.”
• med beaktande av artikel 7.6 a i förslaget till förordning (KOM(2011) 821) om medlemsstater i
euroområdet där alltför stora underskott har konstaterats, enligt vilken medlemsstaten ska ”genomföra en
omfattande oberoende revision av den offentliga sektorns räkenskaper samt rapportera om den. Revisionen
ska genomföras i samordning med högre nationella revisionsorgan och ska inom ramen för förfarandet vid
alltför stora underskott bedöma om räkenskaperna är tillförlitliga, fullständiga och korrekta […].”,
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•

med beaktande av Europeiska kommissionens och Eurostats överväganden om att införa gemensamma
standarder för periodiserad redovisning i den offentliga sektorn för medlemsstaternas offentliga sektor i
framtiden,

•

med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Mot en effektiv
kvalitetsledning för den europeiska statistiken (KOM(2011) 211) som innehåller en strategi som ska ge
Europeiska unionen ett kvalitetsledningssystem för statistik med ändamålet att förbättra samordningen av
den ekonomiska politiken, i synnerhet när det gäller ”förebyggande åtgärder för att kontrollera statistiken
över de offentliga finanserna (inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott)” och med mekanismer
för att säkra hög kvalitet på de statistiska indikatorerna.

Kontaktkommittén betonar vikten av en god kommunikation mellan de högre revisionsorganen och de
nationella statistikbyråerna för att förbättra och garantera kvaliteten på offentlig statistik inom ramen för deras
behörighet och uppdrag.
Kontaktkommittén konstaterar att högre revisionsorgan kan spela en viktig roll när det gäller kvaliteten på
offentlig statistik. Genom sin revision av de offentliga räkenskaperna bidrar de högre revisionsorganen redan till
kontrollen av de uppgifter som lämnas till de nationella statistikbyråerna.
Kontaktkommittén konstaterar att högre revisionsorgan kan spela en roll (tillsammans med nationella
statistikbyråer) när det gäller att identifiera risker och luckor i det system i medlemsstaten som ska garantera god
kvalitet på den offentliga statistiken.
Kontaktkommittén understryker att högre revisionsorgan är oberoende institutioner som inte får ta emot
instruktioner från Eurostat eller andra EU-organ om att utföra specifika revisioner eller uppgifter.
Kontaktkommittén understryker att även om det finns olikheter mellan de berörda institutionerna i fråga om
uppdrag, ansvar och befogenheter finns det ett gemensamt mål om god offentlig förvaltning.
Kontaktkommittén uppmanar de enskilda högre revisionsorganen att överväga hur de kan
bidra till att förbättra kvaliteten på de data från tidigare led som används av Eurostat och de nationella
statistikbyråerna genom att
− överväga att granska kvaliteten på källor till data från tidigare led, inbegripet kvalitetsledning,
− identifiera eventuella luckor i revisionen som kan innebära att data om den offentliga sektorn inte
helt täcks av revision i form av internkontroll och extern revision (jämför rådets direktiv
2011/85/EU),
− överväga – om det är relevant i det nationella sammanhanget – att hjälpa myndigheterna eller ge
dem råd när det gäller införandet av redovisningsstandarder eller annan liknande vägledning,
upprätta och upprätthålla god kommunikation med den nationella statistikbyrån genom att
− överväga att göra den nationella statistikbyrån till en priviligerad partner, vilket innebär att det
högre revisionsorganet och den nationella statistikbyrån, när det är fördelaktigt för båda parter, till
exempel skulle kunna utbyta information om riskanalys, eventuella överträdelser, information om
standarder, metoder etc.,
− överväga hur rapporter från högre revisionsorgan och nationella statistikbyråer skulle kunna bli mer
användbara för båda parter när det gäller tajmning och innehåll och, om det passar i det nationella
sammanhanget, utbyta information om problem eller resultat som skulle kunna kräva omedelbar
uppmärksamhet från den andra parten,
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−

−

upprätta och upprätthålla kontakt regelbundet eller vid behov med den nationella statistikbyrån,
beroende på den nationella statistikbyråns önskemål, genom exempelvis årliga möten, fortlöpande
informella kontakter etc.,
efter inbjudan delta i Eurostats dialogbesök hos tidigare led, då Eurostat besöker de nationella
statistikbyråerna och dem som lämnar data i tidigare led.

Kontaktkommittén beslutar att
•

föreslå att de högre revisionsorganen kontaktar de nationella statistikbyråerna om detta inte redan har skett,

•

be de högre revisionsorganen att i tillämpliga fall överväga sin roll i den nationella uppföljningen av
sexpacken, tvåpacken och förordningen om förfarandet vid alltför stora underskott,

•

ge kontaktpersonerna instruktioner om att följa upp arbetsgruppens resultat och rapportera till
kontaktkommittén när det är lämpligt eller senast 2015,

•

göra denna resolution tillgänglig på kontaktkommitténs webbplats och översända den till Europeiska
kommissionen, Eurostat och de nationella statistikbyråerna i EU:s medlemsstater.

Kontaktkommittén bekräftar att arbetsgruppen har slutfört sitt arbete i och med denna resolution och den
bifogade rapporten.

Estoril den 19 oktober 2012
Föredragande revisionsorgan:

Danmarks och Polens högre revisionsorgan.

Orginalspråk:

EN
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