ΨΗΦΙΣΜΑ
σχετικά με τη δήλωση των ΑΟΕ της ζώνης του ευρώ που αφορά τον εξωτερικό έλεγχο
του ΕΜΣ
CC-R-2011-01
Η Επιτροπή Επαφών,
εξετάζοντας τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση των κρίσεων δημόσιου
χρέους σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ, κρίσεις οι οποίες συνιστούν απειλή για τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της,
ενόψει του αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο σύνολο των
θεσμικών οργάνων και κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως της σημασίας του ενιαίου νομίσματος ως
βασικής πολιτικής της ΕΕ, της αλληλεξάρτησης των 27 οικονομιών, του γεγονότος ότι ο
ΕΜΣ πραγματεύεται συνολικούς στόχους της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και του
ρόλου που διαδραματίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης της διαδικασίας αυτής,
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις πληρωμών και εγγυήσεων στις οποίες θα αναλάβουν οι
χώρες της ζώνης του ευρώ δυνάμει της θέσπισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας και τον αντίκτυπό τους στους εθνικούς προϋπολογισμούς,
υπενθυμίζοντας την ευθύνη των ΑΟΕ για την προαγωγή της υποχρέωσης λογοδοσίας και της
διαφάνειας στις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα όπου διακυβεύονται δημόσια κονδύλια,
υπενθυμίζοντας την αρχή σχετικά με τις βέλτιστες ρυθμίσεις ελέγχου για τους διεθνείς
οργανισμούς, η οποία περιλαμβάνεται στα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Οργάνων
Ελέγχου (ISSAI), σύμφωνα με την οποία όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που χρηματοδοτούνται
ή στηρίζονται με δημόσια κονδύλια υποβάλλονται σε έλεγχο από τα ανώτατα όργανα
ελέγχου, προκειμένου να προάγεται η καλύτερη διακυβέρνηση, η διαφάνεια και η υποχρέωση
λογοδοσίας,
αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
στον έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής,
σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σημειώνει τη δήλωση των ΑΟΕ των χωρών της ζώνης του ευρώ, η οποία συντάχθηκε στη
Βόννη στις 27 Σεπτεμβρίου 2011 και αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας στις
5 Οκτωβρίου 2011, ιδίως το αίτημά της για πρόβλεψη επαρκούς εξωτερικού δημόσιου
ελέγχου του ΕΜΣ από τα ΑΟΕ στους υπό κατάρτιση κανονισμούς, οι οποίοι θα εγκριθούν
από το διοικητικό συμβούλιό του,
ζητεί από τον ασκούντα την Προεδρία να κοινοποιήσει το ψήφισμα αυτό στους Προέδρους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και στους Γενικούς Γραμματείς του EUROSAI και του INTOSAI,
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αποφασίζει να δημοσιοποιήσει το ψήφισμα αυτό στον ιστότοπο της Επιτροπής Επαφών.
Λουξεμβούργο 14 Οκτωβρίου 2011
Εισηγητής ΑΟΕ:
Γλώσσα
πρωτοτύπου:
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