RESOLUTIE
over de Verklaring van de HCI’s van de eurozone betreffende de externe controle van
het ESM
CC-R-2011-01

Het Contactcomité,
gelet op de maatregelen die zijn opgezet om de staatsschuldcrisis in een aantal landen van de
eurozone, die een bedreiging vormt voor de stabiliteit van de gehele eurozone op de lange
termijn, te overwinnen;
met het oog op de impact die het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zal hebben op het
geheel van de instellingen van de EU en de lidstaten, en met het oog op met name het belang
van de gemeenschappelijke munt als centraal punt in het EU-beleid, op de
interafhankelijkheid van de 27 economieën, en op het feit dat het ESM is gericht op algemene
doelstellingen voor het economisch bestuur van de EU en de rol van de Commissie in het
beheer van het proces;
gezien de betalings- en garantietoezeggingen die de landen van de eurozone zullen doen naar
aanleiding van de oprichting van het Europese Stabilisatiemechanisme en de impact daarvan
op nationale begrotingen;
herinnerend aan de verantwoordelijkheid van de HCI’s om de verantwoordingsplicht en
transparantie van overheidsactiviteiten te bevorderen wanneer er overheidsmiddelen in het
spel zijn;
herinnerend aan het feit dat een in de Internationale standaarden voor hoge controleinstanties (ISSAI's) vervat beginsel voor beste controleregelingen voor internationale
instellingen aangeeft dat alle internationale instellingen die worden gefinancierd of gesteund
met overheidsgelden voorwerp dienen uit te maken van controle door hoge controle-instanties
ter bevordering van beter bestuur, transparantie en de verantwoordingsplicht;
erkennend de rechten en plichten van de Europese Rekenkamer om de Europese instellingen,
waaronder de Europese Commissie, te controleren, overeenkomstig het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie;
neemt nota van de in Bonn op 27 september 2007 ontwikkelde en op 5 oktober 2011
vastgestelde verklaring van de HCI’s van de landen van de eurozone, met name de oproep
daarin tot het opnemen van een toereikende publieke externe controle van het ESM door de
HCI’s in de statuten die thans worden opgesteld en zullen worden vastgesteld door de raad
van bestuur;
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verzoekt de waarnemend voorzitter om deze resolutie bekend te maken aan de voorzitters van
het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, alsmede aan de
secretarissen-generaal van EUROSAI en INTOSAI;
besluit deze resolutie beschikbaar te maken op de website van het Contactcomité.
Luxemburg, 14 oktober 2011
Rapporterende HCI:
Brontaal:

NL

HCI van Duitsland
EN

2/2

