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USNESENÍ  
 k prohlášení nejvyšších kontrolních institucí eurozóny o externí kontrole evropského 

mechanismu stability  
CC-R-2011-01 

 
Kontaktní výbor,  
 
s přihlédnutím k opatřením, jejichž cílem je překlenout krizi veřejného dluhu v některých 
zemích eurozóny, která ohrožuje dlouhodobou stabilitu celé eurozóny;  
 
s ohledem na dopad evropského mechanismu stability (ESM) na orgány a členské státy EU 
jako celek a zejména na význam jednotné měny jako klíčové politiky EU, na vzájemné 
propojení 27 ekonomik, na skutečnost, že ESM je zaměřen na celkové cíle hospodářské 
správy EU a na roli Komise při řízení tohoto procesu;   
 
vzhledem k platebním závazkům a zárukám zemí eurozóny v souvislosti se zřízením 
evropského mechanismu stability a vzhledem k jejich dopadu na vnitrostátní rozpočty; 
 
s odvoláním na odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí (NKI) při prosazování 
odpovědnosti a transparentnosti při veřejných činnostech, kdy jde o veřejné prostředky; 
 
připomínaje, že mezi osvědčené auditní zásady pro mezinárodní instituce podle 
Mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) patří podrobit všechny 
mezinárodní instituce financované nebo podporované z veřejných prostředků kontrole ze 
strany nejvyšších kontrolních institucí s cílem prosazovat lepší správu věcí veřejných, 
transparentnost a odpovědnost; 
 
uznávaje práva a povinnosti Evropského účetního dvora, pokud jde o kontrolu evropských 
orgánů, včetně Komise, v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie;  
 
bere na vědomí prohlášení NKI zemí eurozóny vypracované v Bonnu dne 27. září 2011 a 
odsouhlasené dne 5. října 2011, a zejména výzvu, aby v předpisech, které se v současnosti 
připravují a které bude schvalovat rada guvernérů, byla v odpovídající míře zakotvena 
náležitá externí veřejná kontrola evropského mechanismu stability ze strany NKI; 
 
žádá úřadujícího předsedu, aby sdělil toto usnesení předsedovi Evropského parlamentu, 
předsedovi Evropské rady a předsedovi Evropské komise a rovněž generálnímu tajemníkovi 
EUROSAI a generálnímu tajemníkovi INTOSAI; 
 
se rozhodl zveřejnit toto usnesení na internetových stránkách kontaktního výboru. 
 
Lucemburk 14. října 2011 
 
NKI ve funkci 
zpravodaje: 

NKI Německa  
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