
 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

относно изявлението на ВОИ на държавите от еврозоната за външния одит на 
Европейския механизъм за стабилност 

CC-R-2011-01 
 

Контактният комитет 
 
като има предвид мерките за преодоляване на кризата с държавния дълг в някои 
държави от еврозоната, която представлява заплаха за дългосрочната стабилност на 
еврозоната като цяло;  
 
като има предвид въздействието, което Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) 
ще окаже върху институциите на ЕС и държавите членки като цяло, и по-специално 
значимостта на единната валута като основна политика на ЕС, взаимосвързаността на 
27-те икономики, фактът, че ЕМС е насочен към общи цели на икономическото 
управление на ЕС, и ролята на Комисията в управлението на този процес;  
 
като има предвид задълженията за плащане и за осигуряване на гаранции, които ще 
бъдат поети от държавите от еврозоната със създаването на Европейския механизъм за 
стабилност, и тяхното отражение върху националните бюджети; 
 
като припомня ролята на ВОИ за насърчаване на управленската отговорност и 
прозрачността при обществените дейности с участието на публични средства; 
 
като припомня, че съгласно един от принципите за най-добри одитни практики за 
международните институции, включен в Международните стандарти на върховните 
одитни институции (МСВОИ), всички международни институции, финансирани или 
подпомагани с публични средства, следва да подлежат на одит от страна на Върховните 
одитни институции с оглед насърчаването на по-добро управление, прозрачност и 
управленска отговорност; 
 
като отчита правата и задълженията на Европейската сметна палата да извършва 
одит на европейските институции, включително на Комисията, в съответствие с 
Договора за функционирането на Европейския съюз;  
 
потвърждава изявлението на ВОИ на държавите от еврозоната, изготвено в Бон на 
27 септември 2011 г. и одобрено на 5 октомври 2011 г., по-специално неговият призив 
за регламентиране на подходящ външен публичен одит на ЕМС от ВОИ в устава на 
ЕМС, който се изготвя понастоящем и следва да бъде приет от Съвета на директорите; 
 
се обръща към изпълняващия длъжността председател с искане да изпрати настоящата 
резолюция до председателите на Европейския парламент, Европейския съвет и 
Европейската комисия, както и до генералните секретари на ЕВРОСАЙ и ИНТОСАЙ; 
 
решава да предостави настоящата резолюция за публичен достъп на уебсайта на 
Контактния комитет. 
 
Люксембург, 14 октомври 2011 г. 
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