
 
 

REZOLUŢIE 
privind Declaraţia instituţiilor supreme de audit din zona euro cu privire la auditul 

extern al Mecanismului european de stabilitate 
CC-R-2011-01 

 
Comitetul de contact, 
 
luând în considerare măsurile concepute în vederea depăşirii crizei datoriei suverane în 
anumite state din zona euro, criză care constituie o ameninţare la adresa stabilităţii pe termen 
lung a zonei euro în ansamblul său; 
 
având în vedere impactul pe care Mecanismul european de stabilitate (MES) îl va avea asupra 
instituţiilor UE şi asupra statelor membre în ansamblul lor şi, în special, importanţa monedei 
unice ca politică-cheie a UE, interdependenţa celor 27 de economii, faptul că MES abordează 
obiectivele globale privind guvernanţa economică a UE şi rolul Comisiei în gestionarea 
procesului; 
 
având în vedere angajamentele de plată şi de garanţie care urmează a fi luate de către statele 
din zona euro ca urmare a creării Mecanismului european de stabilitate şi impactul acestor 
angajamente asupra bugetelor naţionale; 
 
reamintind responsabilitatea instituţiilor supreme de audit (SAI) de a promova transparenţa şi 
răspunderea pentru actul de gestiune în cadrul activităţilor publice în care sunt implicate 
fonduri publice; 
 
reamintind că un principiu în vederea aplicării celor mai bune practici de audit pentru 
instituţiile internaţionale, cuprins în Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de 
audit (ISSAI), este acela potrivit căruia toate instituţiile internaţionale finanţate din fonduri 
publice sau sprijinite cu fonduri publice ar trebui să facă obiectul unui audit din partea 
instituţiilor supreme de audit, cu scopul de a se promova mai buna guvernanţă, transparenţa şi 
răspunderea pentru actul de gestiune; 
 
recunoscând drepturile şi obligaţiile Curţii de Conturi Europene de a audita instituţiile 
europene, inclusiv Comisia, în conformitate cu Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene; 
 
ia act de declaraţia SAI din statele membre ale zonei euro elaborată la Bonn 
la 27 septembrie 2011 şi aprobată la 5 octombrie 2011 şi în special la solicitarea cuprinsă în 
cadrul acesteia cu privire la includerea în reglementările aflate în curs de elaborare şi care 
urmează să fie adoptate de către Consiliul guvernatorilor al MES de prevederi referitoare la 
realizarea de către SAI a unui audit public extern adecvat al MES; 
 
solicită preşedintelui în exerciţiu să comunice prezenta rezoluţie preşedinţilor Parlamentului 
European, Consiliului European şi Comisiei Europene, precum şi secretarilor generali ai 
EUROSAI şi INTOSAI; 
 
 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/ESM%20Statement/ESM%20Statement%20final%20engl.pdf�
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decide să publice prezenta rezoluţie pe site-ul web al Comitetului de contact. 
 
Luxemburg, 14 octombrie 2011 
 
SAI raportoare: SAI din Germania 
Limba originală: EN 
 


