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RESOLUCIJA 
o izjavi vrhovnih revizijskih institucij evroobmočja o zunanjem revidiranju evropskega 

mehanizma za stabilnost 
CC-R-2011-01 

 
Odbor za stike – 
 
glede na ukrepe, namenjene premagovanju krize javnega dolga v nekaterih državah 
evroobmočja, ki ogroža dolgoročno stabilnost evroobmočja kot celote;  
 
glede na vpliv, ki ga bo imel evropski mehanizem za stabilnost na institucije in države članice 
EU kot celoto, in zlasti glede na pomen enotne valute kot ključne politike EU, soodvisnost 27 
gospodarstev ter dejstvo, da se evropski mehanizem za stabilnost ukvarja s splošnimi cilji 
ekonomskega upravljanja EU in vlogo Komisije pri vodenju procesa;  
 
ob upoštevanju plačilnih in jamstvenih obveznosti, ki jih bodo prevzele države evroobmočja 
zaradi ustanovitve evropskega mehanizma za stabilnost, in njihovega učinka na nacionalne 
proračune; 
 
ob sklicevanju na odgovornost vrhovnih revizijskih institucij za spodbujanje odgovornosti in 
preglednosti javnega delovanja, kadar gre za javna sredstva; 
 
ob sklicevanju na to, da bi morale zaradi spodbujanja boljšega upravljanja, preglednosti in 
odgovornosti ter v skladu z načelom najboljše ureditve revizije za mednarodne institucije, 
vsebovanim v mednarodnih standardih za vrhovne revizijske institucije (ISSAI), vse 
mednarodne institucije, ki so financirane ali dobivajo podporo iz javnih sredstev, revidirati 
vrhovne revizijske institucije; 
 
ob priznavanju pravic in obveznosti Evropskega računskega sodišča, da v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije revidira evropske institucije, vključno s Komisijo –  
 
potrjuje izjavo vrhovnih revizijskih institucij držav evroobmočja, ki so jo sestavile v Bonnu 
27. septembra 2011 in o kateri so se sporazumele 5. oktobra 2011, zlasti njeno zahtevo za 
zagotovitev ustreznega zunanjega javnega revidiranja evropskega mehanizma za stabilnost, ki 
bi ga izvajale vrhovne revizijske institucije, v njegovem statutu, ki se pravkar pripravlja in ga 
bo sprejel njegov odbor guvernerjev; 
 
poziva predsedujočega, naj posreduje to resolucijo predsednikom Evropskega parlamenta, 
Evropskega sveta in Evropske komisije ter generalnima sekretarjema EUROSAI in INTOSAI; 
 
sklene, da bo to resolucijo objavil na spletni strani Odbora za stike. 
 
Luxembourg, 14. oktobra 2011 
 
Poročevalec vrhovnih revizijskih institucij: Vrhovna revizijska institucija Nemčije 
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