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BESLUTNING 
om erklæringen om ekstern revision af den europæiske stabilitetsmekanisme vedtaget af 

de overordnede revisionsorganer i euroområdet 
CC-R-2011-01 

 
Kontaktkomitéen - 
 
som tager hensyn til de foranstaltninger, der er truffet for at løse statsgældskrisen i nogle 
lande i euroområdet, der udgør en trussel for langtidsstabiliteten i euroområdet som helhed  
 
som henviser til den effekt, den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) vil få på 
EU-institutionerne og medlemsstaterne som helhed, og navnlig den fælles valuta's betydning 
som en central EU-politik, de 27 økonomiers indbyrdes afhængighed, det faktum, at ESM 
skal søge at opfylde generelle mål for EU's økonomiske styring, og Kommissionens rolle i 
forvaltningen af processen 
 
som henviser til de betalings- og garantiforpligtelser, landene i euroområdet skal indgå i 
medfør af oprettelsen af den europæiske stabilitetsmekanisme, og disse forpligtelsers 
indvirkning på de nationale budgetter 
 
som erindrer om det ansvar, de overordnede revisionsorganer har for at fremme ansvarlighed 
og gennemsigtighed i offentlige aktiviteter, hvor der står offentlige midler på spil 
 
som erindrer om, at et af principperne for de bedste revisionsordninger for internationale 
institutioner ("Principles for best audit arrangements for international institutions"), som er 
medtaget i de internationale standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI), er, at alle 
internationale institutioner, der er offentligt finansieret eller støttet, bør være undergivet 
overordnede revisionsorganers revision med henblik på at fremme bedre styring, 
gennemsigtighed og ansvarlighed 
 
som anerkender Den Europæiske Revisionsrets rettigheder og forpligtelser med hensyn til at 
revidere de europæiske institutioner, herunder Kommissionen, i overensstemmelse med 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - 
 
anerkender den erklæring fra de overordnede revisionsorganer i landene i euroområdet, der 
blev udfærdiget i Bonn den 27. september 2011 og vedtaget den 5. oktober 2011, og navnlig 
opfordringen til, at der i de vedtægter, der er under udarbejdelse, og som skal vedtages af 
ESM’s repræsentantskab, skabes mulighed for, at de overordnede revisionsorganer 
gennemfører passende ekstern offentlig revision af ESM 
 
anmoder den fungerende formand om at meddele denne beslutning til formændene for 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen samt 
generalsekretærerne for EUROSAI og INTOSAI 
 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/ESM%20Statement/ESM%20Statement%20final%20engl.pdf�
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vedtager at lægge denne beslutning ud på Kontaktkomitéens hjemmeside. 
 
Luxembourg, den 14. oktober 2011 
 
Ordfører: Tysklands overordnede revisionsorgan 
Originalsprog: EN 
 


